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Abstract 
The object of this thesis is to examine the two models presented by Teresa M. Amabile, CTOCI and 

KEYS, based on a critical theoretical and empirical analysis and discussion of their ability to uncover 

the creative potential in a work context defined by life and death. The thesis holds a social 

constructivist view of the world, and sees interactions and language at the core of forming all 

phenomena.  

The theoretical base of this thesis includes an investigation of the phenomenon 

organization and the term creativity. Furthermore, a critical investigation of the two models CTOCI 

and KEYS is done by exploring additional literature from related fields such as management, 

cognitive psychology, motivation and culture.  

By critically applying diverse perspectives, theories and models from existing 

literature, the individual and organizational dimensions relevant to creativity, as presented by the 

two models are reassessed and reworked into a work model, subsequently used to conduct a small 

empirical analysis. This model explores the specific organizational contexts influence on creative 

potential with emphasis on the three levels, individual/group, leadership and organization, and the 

three dimensions, motivation/engagement, competences & challenges and freedom & time 

pressure.   

 The empirical base consists of a description of Falck as a unique organizational context, 

defined by life and death and a unique set of deeply held values. Hereafter the collection and 

interpretation of the empirical material, consisting of six qualitative interviews, is presented. 

 The focus of the following theoretically and empirically based analyses and discussion 

is to identify diversities between theory and reality, and make suggestions based on these findings. 

It is concluded that the organizational context, and its specific characteristics made up 

by the unique social interactions in Falck, does indeed seem to influence the organizations creative 

potential. As a result, this thesis encourages anyone interested, to make further critical 

investigations about the relationship between organizational creativity and different organizational 

contexts.    
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1.1 Indledning 
Virksomheder i den vestlige verden udfordres i stadigt stigende grad af øget global konkurrence, 

teknologisk udvikling og stigende krav fra forbrugerne (Sawyer, 2012). Ifølge Claus Agø Hansen 

(2008), har arbejdssociologisk forskning vist, at ledelses- og organisationsformer er at betragte som 

en integreret del af den teknologiudvikling som samfundet stedse er underlagt, og at nye 

ledelsesformer og arbejdspladskulturer afledes som resultat af ændrede kompetencekrav. 

Virksomheder er derfor nødt til at lære at begå sig på markeder, der er i konstant udvikling. Dette 

skaber en flaskehals, som langtfra alle slipper igennem (Hein-Sørensen, 1997). Teresa M. Amabile 

(1997) har udtrykt konsekvensen af dette meget klart:  

”Because the business world is seldom static, and because the pace of change 

appears to be rapidly accelerating, no firm that continues to deliver the same 

products and services in the same way can long survive” (Amabile, 1997:40) 

Set I lyset af denne udfordring, mener Steen Hildebrandt og Søren Brandi (2010) at virksomhederne 

bør anvende en proaktiv tilgang til forandring, hvorved man ønsker at være på forkant og drage 

nytte af nye muligheder, som forandring kan åbne op for. I tråd hermed mener Teresa M. Amabile, 

at løsningen på udfordringen er, at virksomheder må tænke fremad: 

“By contrast, firms that prepare for the future by implementing new ideas 

oriented toward this changing world are likely to thrive” (Amabile, 1997:40) 

Disse anbefalinger stiller store krav til den enkelte virksomheds evne til at få nye ideer og 

implementere disse, da innovation må ses som en forudsætning for virksomhedens overlevelse og 

succes på lang sigt. Denne udfordring bliver ikke mindre af, at de problemer, organisationer står 

overfor, ofte ikke har tilhørende generiske løsninger (Ackoff, 1981). Jack A. Goncalo (2009) peger på 

kreativitet, som en af de vigtigste kilder til at opnå konkurrencemæssige fordele, men 

problematiserer samtidig den typiske virksomheds forudsætning for at gøre brug af kreativitet:  

”Group creativity is both fascinating and challenging because it seems that most 

organizations are, by their very nature, designed to stamp out creative initiative” 

(Mannix, Neale og Goncalo, 2009: xi) 
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Den prototypiske organisation, som Goncalo her hentyder til, vægter det at passe ind højere end 

det at skille sig ud, ønsker konformitet til den eksisterende kultur frem for selvstændig tanke, og 

stiller det at være vellidt over det at være anderledes (Mannix, Neale og Goncalo, 2009: xi).  

Ønsker virksomheder at tænke fremad og evne at generere nye ideer, er det ikke nok, 

at de anvender enkeltstående faciliteringsværktøjer, såsom brainstorming, divergent- og 

konvergent tænkning, der fremmer den kreative proces, for at opnå en vedvarende ledende 

position på markedet (Sawyer, 2012). Som det fremgår af ovenstående refleksioner vedrørende 

generiske løsninger og den prototypiske organisation, må de også tilegne sig en forståelse for den 

specifikke organisatoriske kontekst, hvori ideerne skal skabes og implementeres. Med afsæt i et 

konstruktivistisk perspektiv, kan konteksten forstås som alle de sociale processer, der er med til at 

konstruere den virkelighed hvori fænomenerne kreativitet og innovation ønskes beskrevet og 

forstået (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Herunder antages kultur og ledelse at have en afgørende 

betydning for kreativitet og innovation (Amabile, 1997), hvilket kan ses som et eksempel på at 

virksomheden har mulighed for til en vis grad bevidst at påvirke konstruktionen af konteksten.   

På baggrund af ovenstående synes det interessant at skabe en dybere, større 

forståelse omkring, hvilke komponenter i en organisations kontekst, der påvirker medlemmernes 

kreativitet. Idet konteksten antages at blive konstrueret løbende gennem sociale processer og 

derfor vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, bliver det endvidere nødvendigt at se på 

motiverne bag konstruktionen af den enkelte virksomheds kontekst, hvis man ønsker at foretage en 

kritisk refleksion omkring en virksomheds kreative potentiale samt muligheder og udfordringer i 

denne sammenhæng.  

CTOCI og KEYS 

Et bud på en model, der sammenfatter flere perspektiver om kreativitet og innovation i en 

organisatorisk kontekst, er Amabiles ’Componential Theory of Organizational Creativity and 

Innovation’, herefter omtalt ved forkortelsen CTOCI (Amabile, 1997). Denne model anser kreativitet 

som en forudsætning for innovation. Ved kreativitet forstås generering af ideer, som er nye og 

brugbare, mens der med innovation menes den succesfulde implementering af disse ideer. 

Modellen ser kreativitet ud fra et individ- og gruppeperspektiv, mens innovation behandles ud fra 

et ledelses- og organiseringsperspektiv. Endelig ser modellen på arbejdsmiljøet som værende enten 
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fremmende eller hæmmende for kreativitet, hvilket er beskrevet mere detaljeret i ’Assessing the 

climate for creativity’ modellen, herefter omtalt ved forkortelsen KEYS (Amabile, 1995). 

Da disse modeller om kreativitet i organisationer menes at kunne få afgørende 

betydning for nutidens virksomheders kamp for at overleve på sigt, synes det interessant at foretage 

en undersøgelse af hvordan de teoretiske modeller passer ind i en virkelig kontekst. Jeg vil derfor 

foretage en undersøgelsen af disse teorier, og udvide min, og forhåbentlig også læserens, forståelse 

af disse, ved at sætte dem i forhold til en særligt udvalgt casevirksomhed.      

Problemfelt 

Falck er en af de største og ældste danske virksomheder, og har i praksis nærmest haft monopol på 

redningsarbejde igennem de seneste generationer i Danmark. Det er interessant for Falck at kaste 

et kritisk blik på sin tilgang til kreativitet og innovation, idet organisationen har ændret sig fra at 

være en lille lokal virksomhed, til, inden for de sidste ti år, at være en stor global spiller, der gerne 

vil konkurrere med andre EMS-udbydere (emergency medical services) på den globale scene. 

Endvidere viser der sig nu nye konkurrenter på det danske marked. I september 2015 ophørte Falck 

sin ambulancekørsel i Region Syddanmark, én af i alt fem regioner, hvis ambulancekørsel tidligere 

har været forestået af Falck. Dette skete, da den udenlandske konkurrent, Bios, vandt kontrakten I 

Region Syddanmark. Dermed mistede Falck en region, der repræsenterer 106,000 årlige 

udrykninger (Falck, 2015:4).  

For Falcks ansatte, her med fokus på redderne, gælder det særlige forhold, at deres 

daglige arbejde omhandler liv og død. Dette forhold skaber en helt særlig ramme for alle de sociale 

processer, der er på spil i og omkring virksomheden, og det er på netop dette grundlag, jeg håber at 

kunne tilføre en ny vinkel til kritisk undersøgelse af de eksisterende teoretiske modeller.  

Denne case kan i kraft af, at der arbejdes med liv og død, ses som et ekstremt tilfælde, 

i modsætning til de mere arketypiske organisationer, hvor medarbejderne ikke ser det at sætter 

eget liv på spil for at hjælpe andre som et naturligt arbejdsvilkår. Dette tydeliggøres ved følgende 

citat af en Falck redder: ”Jeg tror at når man vælger at tage det her job, så har man også forenet sig 

med at det kan koste en livet. Nogle gange ved man ikke hvad der er på den anden side af døren når 

man sparker den ind (…) man håber bare på at den risiko også står ens med det man kan redde. Der 
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er jo ingen grund til at ofre sit liv for at redde et fjernsyn eller familiebilleder for den sags skyld, men 

er der et barn derinde, så går man altså lidt længere og der er man bare lidt mere risikovillig” (Bilag 

3, respondent 1, 27:56)  

Ifølge Bent Flyvebjerg (2004) er ekstreme cases velegnede som strategi for udvælgelse 

af empirisk materiale, når formålet er at skaffe mest mulig information om et givent fænomen, idet 

de inddrager flere aktører og anderledes perspektiver. Endvidere synes det, både ud fra et 

forståelsesorienteret og et handlingsorienteret perspektiv vigtigt at tydeliggøre de dybere årsager 

bag et givet problemfelt, end at beskrive overfladiske symptomer, hvorfor der i undersøgelsen 

lægges vægt på en kvalitativ undersøgelse af en enkelt ekstrem case frem for en kvantitativ 

undersøgelse af mange cases. 

Den organisatoriske kontekst vil, udover at være kendetegnet ved, at arbejdet er 

præget af et liv- og dødsaspekt, blive belyst ved Falcks seks kerneværdier, hvilke virksomheden selv 

fremhæver som en essentiel og særegen del af organisationen: ”At the heart of Falck’s activities are 

ambulance service, and that is where Falck’s corporate values, accessible, competent, efficient, fast, 

helpful and reliable, were forged” (Falck, 2015:15)   

Ifølge Greg Orme (2014), er der ikke blot tale om, at det er interessant for Falck at 

beskæftige sig med kreativ udvikling, men et must, grundet de ovenstående omstændigheder: 

”Accelerating global competition, disruptive technology and radical changes to employee 

expectations mean a creative culture is no longer a ’nice-to have” (Orme, 2014, introduction:1)  

Spørgsmålet er herefter, om modellerne CTOCI og KEYS også kan bruges til at skabe 

forståelse omkring det kreative potentiale –muligheder og udfordringer – der er for inddragelse af 

Falckredderne i udvikling og implementering af nye arbejdsprocedurer og arbejdsredskaber i en 

hverdag, hvor der arbejdes med liv og død. Og hvis det er muligt, om appliceringen af teorien i denne 

kontekst kan bidrage med ny viden til den eksisterende litteratur. Dette bliver omdrejningspunktet 

for specialet. 

Med ønske om god læselyst:  

Christina Nadine Brixtofte 
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1.2 Problemformulering 
Ud fra ovenstående indskrænkning af problemfeltet, fremsættes følgende problemformulering 

for denne undersøgelse: 

Hvordan kan modellerne CTOCI og KEYS bidrage til forståelse af det kreative potentiale i en 

organisatorisk kontekst, hvor der dagligt arbejdes med liv og død? 

 

For at gøre problemformuleringen mere gennemskuelig er der god grund til at hæfte sig ved 

konkrete delelementer. For det første dækker CTOCI og KEYS over et begrebsapparat, som ikke 

behandles isoleret fra den øvrige litteratur indenfor området. I denne undersøgelse vil jeg 

tværtimod inddrage relevante teorier og perspektiver fra velkendte områder, såsom organisations-

, kultur-, og ledelseslitteratur samt kognitiv psykologi og kreativitet, for at fremme en 

interdisciplinær tilgang til feltet og for derved at kunne forholde mig kritisk reflekterende og 

forhåbentlig tilføre nye vinkler til forståelsen af modellerne.  For det andet synes det nødvendigt 

med en afklaring af, hvad der menes med det kreative potentiale. I denne sammenhæng bruges 

formuleringen som et udtryk for de muligheder og udfordringer for kreativitet, der kan tænkes i den 

særlige kontekst. Endelig vil jeg for god ordens skyld slå fast, at den organisatoriske kontekst, som 

problemformuleringen refererer til, vil blive repræsenteret med Falck som case, og indskrænkes 

yderligere til at gælde Falckredderne på Falck station Gladsaxe. En videre uddybelse af dette, 

fremgår i afgrænsningen (3.2) og metodekapitlet (5). 

 

1.2.1 Delspørgsmål 
For at specificere problemformuleringen opdeles denne i mindre, mere håndterbare 

undersøgelsesområder. Dermed ønskes det at skabe et overblik og styre problemløsningen: 

Forskningsdiskussion 

Først findes det nødvendigt at fastlægge undersøgelsens teoretiske fundament. Derfor stilles 

følgende spørgsmål til den teoretiske forståelse af en række fænomener: 

 Hvad er undersøgelsens syn på fænomenet organisation?  

 Hvad er kreativitet, og hvordan kan kreativitet forstås i en organisatorisk kontekst?  
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 Hvordan er CTOCI og KEYS modellerne opbygget, og hvilken betydning har disse for 

forståelsen af kreativitet i en organisation? Herunder: hvilke dimensioner i konteksten, er 

relevante i forhold til at forstå Falcks kreative potentiale?  

 Hvilke andre modeller/teorier kan bidrage til forståelsen af en organisations kreative 

potentiale? 

Analyse og diskussion 

Dertil kommer delspørgsmål, som vil danne ramme for analysen og diskussionen:  

 Er de organisatoriske og sociale dimensioner, som er fremsat via eksisterende litteratur 

(CTOCI og KEYS), brugbare i forhold til en forståelse af det kreative potentiale i Falck? Er der 

gnidninger mellem litteratur og virkelighed? 

 Kan en undersøgelse af det kreative potentiale i Falck bidrage med ny viden om de 

eksisterende modellers begrænsninger og frembringe forslag til videre forskning? 

 

1.2.2 Afgrænsning 
Teoretisk 

I forlængelse af ovenstående specificering af problemformuleringen indskrænkes det teoretiske felt, 

der ønskes undersøgt i dette speciale, yderligere til fænomener, der bidrager til at skabe forståelse 

af kreativitet i en organisatorisk kontekst. Dermed afstår jeg fra at søge at forstå de nært beslægtede 

begreber, innovation og forandringsledelse, som selvstændige, centrale teoretiske fænomener. 

Valget af kreativitet frem for innovation som nøglebegreb synes at kræve en forklaring, da de begge 

indgår på lige fod i CTOCI modellen. Amabile (1997) har fremsat følgende beskrivelse af de to 

begrebers relation til hinanden: “Creativity is the first step in innovation, which is the successful 

implementation of those novel, appropriate ideas” (Amabile, 1997:40). Denne beskrivelse antages 

at være illustrativ for forståelsen i dette speciale, og ved valget af kreativitet som omdrejningspunkt, 

lægges der altså primært vægt på at undersøge potentialet for at generere nye, brugbare ideer, og 

altså ikke på potentialet for at implementere disse ideer.  Begreberne er dog som sagt nært 

relaterede og antages at være gensidigt påvirkelige, hvorfor de komponenter, som CTOCI modellen 

fremhæver som afgørende for innovation, også forekommer relevante at inddrage i en analyse og 

diskussion af kreativitet.  



10 
 

De komponenter og dimensioner som fremsættes i modellerne CTOCI og KEYS angiver 

rammerne for, hvilke perspektiver vedrørende kreativitet, der vil blive lagt vægt på i dette speciale. 

Som følge heraf er der en række teoretiske perspektiver, som ikke inkluderes. Et par eksempel på 

dette, er udeladelse af et teoretisk perspektiv som magt og endvidere det fysiske arbejdsmiljø, der 

ellers begge kunne tænkes at bidrage til forståelsen og diskussionen af det kreative potentiale i Falck 

(Gervais, Guinote, & Slabu, 2013: Dul, Ceylan, & Jaspers, 2011). Endvidere vil jeg se bort fra nogle 

mere overordnede organisatoriske forhold. Et eksempel på dette er, at Falck er presset på grund af 

oliekrisen, hvilket har ført til betydelige nedskæringer forskellige steder i organisationen. 

Downsizing kan, ifølge Amabile og Conti (1999) have indflydelse på forudsætningerne for kreativitet, 

men det vil altså ikke blive undersøgt i nærværende speciale 

De forskellige perspektiver, som undersøgelsen vil bære præg af, kan endvidere 

beskrives ud fra ‘the four P’s of creativity’, som er et teoretisk rammeværk opstillet af Mel Rhodes i 

1961. Rammeværket består af fokusområderne: person, proces, produkt og pres, som hver især 

giver deres egne optikker og perspektiver på kreativitet. Med dette speciales fokus på kontekstens 

og dermed de sociale processers indflydelse på det kreative potentiale, vil jeg beskæftige mig med 

perspektiver indenfor pres og proces, hvilket kan beskrives som kontekstuelle og processuelle 

omstændigheder, der påvirker genereringen af kreative ideer. Da de valgte modeller yderligere 

fremhæver elementer som ekspertise og indre motivation som væsentlige komponenter for 

kreativitet, inddrages også personperspektivet. Person, proces og pres behandles i kapitel 2. 

Endelig kan kreativitet anskues som manifesteret i det kreative produkt. Her er 

interessen at finde ud af, om et produkt vurderes til at være nyt og brugbart i forhold til en relevant 

social gruppe (Sawyer, 2012). Det kreative produkt antages herefter, at være lig med generering af 

nye og brugbare ideer og vil ikke blive behandlet yderligere til besvarelse af problemformuleringen.  

Empirisk 

Det empiriske felt er afgrænset til udvalgte Falckreddere på en enkelt station i Danmark. Dette valg 

er blandt andet taget, idet rammerne for specialets omfang udgør en begrænsning med hensyn til 

sidetal og dermed også, hvor bredt det synes hensigtsmæssigt at udfolde en kvalitativ 

undersøgelse. Med dette valg ønsker jeg således at give plads til en dybere, kvalitativ undersøgelse. 

Endvidere tages der med dette begrænsede empiriske felt, ikke højde for mulige geografiske og 
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kulturelle forskelle indenfor Danmark, hvorfor det ikke vil være muligt at komme med 

generaliserende konklusioner. I tråd hermed har jeg fravalgt at anlægge et internationalt 

perspektiv, som ellers fylder meget i virksomheden, der i øjeblikket er til stede i femogfyrre lande 

(Årsrapport 2015) 

1.2.3 Relevans 

Interessen for forskning vedrørende kreativitet, og særligt kreativitet i en organisatorisk kontekst, 

er forholdsvis ny. Der kom først for alvor gang i området, da J. P. Guilford i 1950’erne for første gang 

adresserede feltet videnskabeligt (Sawyer, 2012). 

For størstedelen af den eksisterende litteratur vedrørende kreativitet i organisationer 

gælder det, at undersøgelserne er foretaget inden for særligt kreative brancher, såsom Det 

Kongelige Teater (Hein, 2013), eller at undersøgelserne er rettet mod at undersøge, hvordan en 

virksomhed kan øge kreativitet ved hjælp af henholdsvis procesfacilitering (Mednick, 1962: Smith, 

2003: Runco og Okuda, 1988) eller ledelses- og kulturændringer (Amabile, 1994: Jung, 2001). Endelig 

findes der på området en bred vifte af såkaldt ’populær-litteratur’, der samlet set giver et godt 

billede af tidens fascination af kreativitet, og som tilbyder gode råd for hvem som skulle ønske at 

beneficere af andres gode erfaringer med brugen af kreative elementer i forskellige virksomheder 

(Orme, 2014). Der tilbydes generiske løsninger under overskrifter som eksempelvis ”Ten ways to 

encourage creative thinking” (The Marketing Donut, 2009).  

Robert J. Sternberg & Todd I. Lubart (1999) har argumenteret for, at den pragmatiske tilgang, 

hvor man primært har været optaget af at anvende og fremme kreativitet uden at interessere sig så 

meget for en forståelse af fænomenet, er en medvirkende årsag til, at kreativitet har haft svært ved 

at manifestere sig som et selvstændigt område indenfor psykologien.  

Da få af forskningskilderne og intet af den ’populær-litteratur’, jeg har fundet indtil videre, 

lader til at beskæftige sig med, om kreativitet er ønskværdigt i enhver henseende og hvilke 

udfordringer, der kan tænkes, at være forbundet med en ukritisk ændring af ledelsesstil og kultur 

for at fremme kreativitet, er det her, jeg håber at kunne bidrage til den eksisterende viden om 

kreativitet. Med dette speciale ønsker jeg derfor at sætte fokus på netop dette hul i den 

eksisterende litteratur (Ankersborg, 2013). Dette vil jeg gøre på følgende vis:  
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 Vinkel: Gøre brug af anerkendt teori om kreativitet og modellerne CTOCI og KEYS, men i en 

ny vinkel, hvor fokus er en kritisk tilgang til kreativitet i organisationer.  

 Empirisk materiale: Modellerne sættes i forbindelse med empirisk materiale, som jeg har 

udvalgt og indsamlet til netop denne undersøgelse, hvorfor det empiriske materiale kan 

betragtes som nyt i denne sammenhæng. Derudover adskiller det sig fra den typiske empiri 

indenfor feltet ved at repræsentere en branche, som ikke er kreativ i traditionel forstand, i 

modsætning til eksempelvis den mere kunstnerisk funderede teaterbranche eller 

reklamebranchen. Endelig adskiller Falck sig fra de cases som er benyttet til udarbejdelsen 

af de to modeller, på det punkt, at der ikke i Falck er et eksplicit udtalt ønske om at fremme 

kreativitet og innovation inden for en projektgruppe, afdeling eller tilsvarende.  

 Metode: Mit metodevalg med fortolkning af kvalitative interviews er forskellig fra den 

overvejende kvantitative undersøgelse, der ligger til grund for udarbejdelsen af modellerne 

CTOCI og KEYS. Ved at anvende en kvalitativ tilgang håber jeg at kunne bidrage med nye 

perspektiver.  

 

Som opsamling kan det anføres, at hensigten med dette speciale er at yde et kvalitativt 

vidensbidrag, der forsøger at opnå større forståelse for kreativitetsbegrebet, modellerne CTOCI og 

KEYS og kreativitet i praksis set i forhold til den særlige kontekst, som konstrueres gennem de sociale 

processer i Falck. Dermed har specialet både til formål at bidrage til den eksisterende teoretiske 

diskussion om kreativitet, hvorfor man kan tale om teoretisk relevans, samtidig med at det kan 

bidrage til forståelsen af forholdene for kreativitet i denne specifikke kontekst i Falck, hvorved det 

får empirisk relevans (Ankersborg, 2013:63).  

 

1.3 Skitsering af forskningsdesignet 

Problemformulering, teori og metodetilgang er grundigt overvejet, og valget heraf er blandt andet 

foretaget på baggrund af de antagelser, der følger med det videnskabsteoretiske perspektiv, som 

undersøgelsen bygger på (Justesen et al, 2010:27). Kvalitetskriterierne, som kan anvendes til at 

vurdere undersøgelsens kvalitet er i tråd hermed, fastlagt ud fra tilsvarende hensyn til specialets 
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videnskabsteoretiske grundantagelser (Justesen et al, 2010:34). Disse kriterier vil sammen med det 

empiriske materiale blive uddybet senere hen i kapitel 3. 

I denne indledende skitsering af forskningsdesignet foretages en gennemgang af 

overordnede videnskabsteoretiske og metodiske elementer, som i kombination danner ramme for 

min undersøgelse. Der gives først en præsentation og refleksion vedrørende undersøgelsens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, centrale modeller og teorier samt afklaring af nogle 

nøglebegreber. Herefter fastlægges undersøgelsens analysetilgang, og endelig gives der et oprids af 

struktur, læsevejledning, samt overbliksdiagram.   

1.3.1 Videnskabsteoretiske refleksioner 

1.3.1.1 Forståelse af virkeligheden og den viden der produceres 

Erkendelsesinteressen for specialet læner sig op ad den konstruktivistiske traditions forståelse af 

verden, idet jeg belyser udvalgte sociale fænomener i en organisation, i deres kompleksitet, ved en 

kritisk teoretisk og empirisk behandling af eksisterende modeller og teorier (Justesen et al, 2010). 

Mere konkret ønsker jeg at undersøge i hvilket omfang modellerne CTOCI og KEYS, kan bidrage til 

forståelsen af det kreative potentiale i Falck. Derfor vil genstandsfeltet for undersøgelsen ikke blive 

beskrevet og forstået, som noget der antages at have iboende essentielle egenskaber, der eksistere 

uden for det sociale, men i stedet som afhængige, flydende fænomener, der er socialt konstruerede 

(Justesen et al, 2010:19). Med social konstruktion menes en opfattelse af, at virkeligheden er skabt 

i interaktion og forhandling med og blandt individer (Larsen, 2005). I tråd hermed, følger en 

antagelse om, at en organisations muligheder og udfordringer for kreativitet, ikke nødvendigvis vil 

være det samme på tværs af forskellige kulturelle, sociale og historiske kontekster (Justesen et al, 

2010:14).  

Med denne undersøgelse ønsker jeg altså, at tilvejebringe viden om en række socialt 

konstruerede fænomener. I tråd hermed antage den viden der genereres, både at være påvirket af 

konteksten og endvidere af min egen subjektivitet, som vil påvirke alle dele af 

undersøgelsesprocessen. Eksempelvis har jeg implicit en antagelse om undersøgelsen og dens 

retning, og om, hvilke resultater det er muligt at nå frem til, hvilket kan påvirke den måde hvorpå 

jeg arbejder med undersøgelsen og derigennem også hvilke konklusioner jeg når frem til (Collin, 

2003). Dette antages at være grundvilkår, som jeg løbende vil forholde mig til, blandt andet i 

forbindelse med indsamling og behandling af det empiriske materiale (Justesen et al, 2010:15).  
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Som konsekvens af ovenstående refleksioner, kan formålet i overensstemmelse med 

det socialkonstruktivistiske perspektiv overordnet siges at være en påvisning af, at virkeligheden 

består af konstruktioner, og, at fremstille et alternativt bud på, hvordan de eksisterende modeller 

kan forstås og anvendes i en kontekst, hvor der arbejdes med liv og død til hverdag. Til at 

underbygge dette formål synes det socialkonstruktivistiske perspektiv hensigtsmæssigt, idet det 

åbner op for at foretage en analyse med et overvejende kritisk fokus (Justesen et al, 2010:29). 

Endvidere synes det væsentligt at fremhæve, at jeg ved at inddrage mange forskellige teoretiske 

perspektiver forsøger at tilføre undersøgelsen relevans (Justesen et al, 2010). Samtidig er jeg bevidst 

om, at jeg selv i høj grad indgår i en proces af meningsskabelse i forhold til undersøgelsens 

fokusområder, samt at empirien vil afspejle de udvalgte interviewpersoners subjektive forståelse af 

virkeligheden, hvilket har betydning for den viden der produceres (Bryman & Bell, 2007). 

1.3.1.2 Valg af centrale teorier og modeller 

Jeg anvender som sagt de eksisterende modeller, CTOCI og KEYS, til, at undersøge det kreative 

potentiale i Falck. Disse modeller kan blandt andet betragtes som nyttig forskning, idet de 

tilvejebringer viden om henholdsvis hæmmende eller fremmende dynamik i forhold til kreativitet i 

en organisation. I denne undersøgelse antages det, at Falck udgør en unik organisatorisk kontekst. 

Denne opfattelse er til dels i strid med modellens epistemologiske udgangspunkt, da de søger at 

give et generaliserende bud på, hvilke dimensioner der fremmer og hæmmer kreativitet, på tværs 

af forskellige kontekster. Når jeg alligevel vælger disse modeller som udgangspunkt for min 

undersøgelse, er det for at stille mig kritisk over for, i hvilket omfang de afspejler virkeligheden. Ved 

at inddrage en casevirksomhed, får jeg mulighed for at ligge vægt på specifikke forhold, der gør sig 

gældende i netop Falck, og gennem interviews med Falcks medarbejdere, ønsker jeg at undersøge, 

hvorvidt en kvalitativ tilgang kan bidrage med nye vinkler til de eksisterende modeller og litteraturen 

om kreativitet. Yderligere refleksioner vedrørende valget af disse foretages løbende i opgaven, hvor 

der introduceres en række teorier, perspektiver og begreber, som findes brugbare i relation til 

emnet. 

1.3.1.3 Begrebsafklaring 

Kultur, klima og arbejdsmiljø 

I kreativitetslitteraturen, tales der ofte om kultur, klima og arbejdsmiljø. Disse begreber ligger tæt 

op ad hinanden, og distinktionen imellem disse, skal i høj grad findes i deres forskellige 
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metodologiske analysetilgange og niveauer. Kulturlitteraturen udspringer fra disciplinerne sociologi 

og antropologi, mens klimalitteraturen stammer fra psykologien (Denison, 1996).  

Schultz definerer kulturen i det symbolske perspektiv som ”et netværk af lokal mening 

og betydning, imellem organisationsmedlemmerne.” og ”(…) socialt skabte og meningsfulde 

virkelighed(er), der sammenfatter organisationens særlige levemåde” (Majken Schultz, 1990:73). 

Ud fra denne definition antages det, at kulturen kommer til udtryk i subkulturer i organisationen, 

hvilket kan understøtte relevansen i, at undersøge kulturen ud fra et lille empirisk udsnit, der 

omfatter medlemmer på en enkelt station.  Kultur beskrives endvidere af Scott G. Isaksen, Kenneth 

J. Lauer, Göran Ekvall & Alexander Britz (2000-2001) som værdier, overbevisninger, historie og 

traditioner der reflekterer organisationens dybere fundament og holder organisationen sammen 

(Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz, 2000-2001:173). Over tid udvikles kulturen, baseret på 

organisationsmedlemmernes opbyggede normer og antagelser, og kulturens underliggende 

principper og etikker menes at påvirker mønstre af interaktion såvel som de valg og beslutninger 

som organisationsmedlemmerne træffer. ”The culture determines the worldview or mindset of 

those who belong. It influences the way people behave, particularly how they respond to surprise, 

ambiguity, creativity, and change.” (Isaksen, Lauer, Ekvall og Britz, 2000-2001:173).  

Begrebet klima defineres også af Isaksen, Lauer, Ekvall og Britz (2000-2001), som 

tilbagevendende mønstre af adfærd, holdninger og følelser, der præger livet i organisationen. Klima 

kan både ses ud fra et individuelt og et organisatorisk analyse niveau. På det individuelle niveau, 

referere begrebet til individers opfattelser af adfærdsmønstre, mens begrebet klima på det 

organisatoriske niveau, referere til de objektivt delte opfattelser, der kendetegner livet i 

organisationer (Isaksen, Lauer, Ekvall og Britz, 2000-2001:172). I denne undersøgelse, er der en 

forståelse af, at virkeligheden skabes ved sociale konstruktioner. Derfor vil jeg i analysen ligge vægt 

på det organisatoriske niveau, forstået på den måde, at selvom jeg interviewer enkeltindivider, så 

antages det, at deres holdninger afspejler delte opfattelser, der er kendetegnende for gruppen. For 

at underbygge dette, lægges der primært vægt på udsagn og tilkendegivelser, som går igen hos 

flere af de interviewede Falckreddere. 

Klimaet kan ses som værende forskellig fra kulturen ved, at den er mere direkte 

observerbar i organisationen, og niveaumæssigt anses klima som et overfladeniveau af 
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manifestationer, hvor kultur ser på de underliggende værdier og antagelser. Metodologisk set kan 

man sige at der er en tendens til, at kulturlitteraturen fokuseret på kvalitativ feltanalyse, mens 

klimalitteraturen har analyseret ud fra kvantitative survey-data (Denison, 1996). I tråd med 

Denisons (1996) opfattelse af, at forskellen mellem de to begreber, kultur og klima, skal findes i den 

måde hvorpå de fortolkes, men at fænomenerne ikke som sådan kan adskilles, vil de i denne 

undersøgelse blive anset som to sider af samme sag. Af hensyn til at skabe konsistens i sprogbruget, 

vil begge fænomener herefter blive omtalt som kultur. Arbejdsmiljø anvendes yderligere 

lejlighedsvist, med henblik på at skabe sproglig variation. Når der refereres til arbejdsmiljøet, menes 

der for så vidt det samme som ved kultur.   

Organisatorisk kontekst 

Begrebet organisatorisk kontekst, ligger sig tæt op af foregående definitionen af kultur, og kan siges 

at omfatte organisationens kulturelle situation samt andre påvirkende fænomener. I bred forstand 

kan den organisatoriske kontekst siges at udgøre den sammenhæng, hvori organisationens 

aktiviteter finder sted (Hornby, 2000:267). Når jeg gennem opstilling af ovenstående 

problemformuleringen implicit antager, at det er interessant at se og forstå kreativitet i en specifik 

organisatoriske kontekst, er det udtryk for at kreativitet skal ses som et organisatorisk fænomen, 

der må undersøges og begribes i den sammenhæng, det indgår i. Samtidig synes det ikke 

hensigtsmæssigt at betragte kreativitet isoleret, hverken som et udelukkende individuelt fænomen 

eller udelukkende et relationelt fænomen, hvorfor den organisatoriske kontekst inddrages som 

betydningsfuld for en organisations kreative potentiale, i sammenspil med andre flydende 

fænomener, der anskues ud fra et individuelt såvel som et relationelt niveau. Derved anlægges en 

helhedsorienteret ramme for undersøgelsen.  

På baggrund af ovenstående forståelse, synes det hverken muligt eller retvisende, at 

give en fyldestgørende definition eller beskrivelse af den udvalgte organisatoriske kontekst i Falck, 

da den antages at være meget kompleks og flydende, samt under konstant udvikling (Justesen et 

al, 2010). I stedet vil jeg løbende igennem undersøgelsen, bidrage til forståelsen af den aktuelle 

organisatoriske kontekst i Falck.  
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1.3.2 Analysetilgang 
I dette afsnit gives en kortfattet beskrivelse af hvordan jeg vil tilgå problemfeltet, og hvordan den 

udvalgte litteratur og empiri behandles analytisk.   

1.3.2.1 Teoritest 

Som første led i den kritiske behandling af modellerne, CTICO og KEYS, foretages en teoretisk 

baseret diskussion, af deres indhold, set i forhold til anden teori indenfor området. På baggrund af 

dette, opstille en justeret arbejdsmodel, der vil blive brugt i analysen af den indsamlede empiri. Ved 

en sådan tilgang er det interessant at stille spørgsmål til modellernes repeterbarhed, og dermed 

undersøge, om den er brugbar i en anden kontekst, end de tidligere har været testet i (Ankersborg, 

2013:77). Test af modellerne CTOCI og KEYS i en særlig kontekst hvor der dagligt er liv på spil, er 

som tidligere beskrevet, en af forudsætningerne for at denne undersøgelse synes relevant. I kraft af 

denne undersøgelses ontologiske syn på genstandsfeltet, som noget socialt konstrueret, bliver 

opgaven endvidere, implicit, at tage et opgør med den eksisterende forståelse af fænomenet 

kreativitet i en organisation, ved at forsøge at nedbryde og opløse eksisterende kategorier indenfor 

litteraturen, gennem kritisk behandling (Justesen et al, 2010:31).    

Således er formålet at teste grænserne for de eksisterende modeller, både gennem en 

kritisk teoretisk diskussion af modellernes elementer, og herefter ved at sætte dem i forhold til en 

anderledes type empiri. Da jeg har valgt at lægge vægt på, at foretage en teoretisk diskussion 

vedrørende modellernes anvendelighed, og opstille en justeret arbejdsmodel, hvori jeg har 

inkluderet de teoretiske elementer der synes vigtigst, vil den efterfølgende del, bestå af en mindre 

empirisk analyse, for at teste om modellen er brugbar til at skabe forståelse i praksis.  

1.3.2.2 Casestudie 

I analysen har jeg som sagt valgt at inddrage en case, for at kunne foretage en yderligere empirisk 

baseret kritik af modellerne CTOCI og KEYS (Harboe, 2014). Idet sociale processer ifølge det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt udgøre virkeligheden, synes det relevant at tage fat i netop 

disse processer i praksis, for at kunne kaste et kritisk blik på teorien. Dertil kommer antagelsen om, 

at konteksten er af væsentlig betydning for udfoldelsen af disse sociale processer, hvorfor det synes 

væsentligt at inddrage empiri, for at få større forståelse for den udvalgte konteksts betydning for 

kreativitet. Min hensigt er, at undersøge et bredt spekter af de sociale fænomener som fremhæves 

i modellerne, inden for områderne organisering, ledelse og kreativitet, som de fremstår og forstås i 
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den særligt udvalgte organisatoriske kontekst. Hertil anvendes kvalitative metoder, primært i form 

af kvalitative interviews (Justesen et al, 2010). Nærmere beskrivelse af fremgangsmåden 

vedrørende indsamling og fortolkning af den anvendte empiri, fremgår af kapitel 3.  

Casestudiet giver mulighed for at tilgå emnefeltet på en fleksibel og eksplorativ måde, 

hvilket er hensigtsmæssigt når formålet er, at undersøge et bredt udsnit af sociale fænomener 

(Harboe, 2014). Her er der er altså ikke tale om en klart defineret hypotese som skal testes, ligesom 

det er tilfældet er ved et klassisk eksperiment. Undersøgelsen er designet til at opnå en dybere 

forståelse af et afgrænset empirisk felt. Feltet er repræsenteret ved en enkeltstående virksomhed, 

og afgrænser sig endvidere til en enkelt station. Ved brug af eksisterende teori og 

forskningslitteratur, gives der dog mulighed for at fremstille resultater af en delvis eksemplarisk og 

repræsentativ karakter. Dette gøres dog med forbehold for, at der i enhver given kontekst, vil være 

nuancer og forskelle i de sociale konstruktioner som gør sig gældende. Hensigten for undersøgelsen 

er altså ikke at drage generelle konklusioner gældende en bredere population (Harboe, 2014).  

Da konstruktionen af de undersøgte fænomener antages at foregå i en kontinuerlig 

proces, inddrages både et historisk og et nutidigt perspektiv til besvarelse af problemformuleringen. 

Formålet er ikke at forudsige eller komme med anbefalinger til fremadrettet adfærd i Falck, hvorfor 

der ikke er tale om et fremtidsperspektiv. I stedet vil jeg forsøge at tilvejebringe en beskrivelse og 

forståelse af den nuværende tilstand, samt fremsætte en kritisk refleksion over denne, for at kunne 

fremstille et alternativt perspektiv, til den eksisterende teori indenfor kreativitet i organisationer.  

1.3.3 Struktur 
Som følge af, at undersøgelsen er en test af grænserne for eksisterende modeller, foretages der i 

det efterfølgende kapitel, en grundig udredning af de udvalgte modeller og teori samt metode, for 

så at teste teorien i forhold til det indsamlede empiriske materiale. Derved kan undersøgelsen 

karakteriseres som havende en deduktiv struktur (Ankersborg, 2013:77). Jeg har valgt at ligge 

teorikapitlet før metodediskussionen, da jeg ønsker at tage afsæt i den eksisterende viden inden for 

mit emneområde, og efterfølgende tilrettelægge indsamlingen af empiri på baggrund af den 

opnåede teoretiske indsigt. Herefter analyseres empirien ud fra teorien.  

Dette medfører nogle risici, blandt andet, at der eftersøges spor i empirien som 

bekræfter teorien, og at eventuel modstrid overses (Ankersborg, 2013:88). Dette vil jeg forsøge at 



19 
 

adressere, ved at anlægge en kritisk tilgang til teori såvel som empiri. Derudover, vil der i analysen 

forekomme gentagelser af væsentlige pointer fra teoridiskussionen.  

I analysen vil der hovedsaligt anvendes primære data, som er opsamlet via de 

kvalitative interviews med udvalgte medarbejdere. Dog gøres der også brug af sekundære data, 

blandt andet i form af historiske beretninger og årsregnskaber udarbejdet af Falck. Der vil blive 

afholdt interviews med seks Falckmedarbejdere, ledere og reddere, for at få en dybere forståelse 

for hvilke holdninger og forståelser af udvalgte fænomener, der gør sig gældende på nuværende 

tidspunkt. Med den kvalitative tilgang bliver det muligt at gå i dybden med de eksisterende 

forståelser og konstruktioner der er på spil, og undersøge hvor de kommer fra. Således vil det også 

være muligt at afdække, hvilke muligheder og udfordringer der er for kreativitet i Falck. På baggrund 

af den empiriske analyse, som tager sit udgangspunkt i opgavens teoretiske fundament, ønskes det 

at opstille en kritik af de teoretiske modellers anvendelighed i en den særlige kontekst, hvor der 

arbejdes med liv og død.  

 

1.3.3.1 Læsevejledning 

Specialet er inddelt i fem kapitler, med en række afsnit og underafsnit i hvert kapitel. Kapitlerne er 

opbygget efter følgende overordnede inddeling:  

 Indledende kapitel: Fastlæggelse af emne, problemformulering og forskningsdesign  

 Teoretisk kapitel: Teoretisk udredning, diskussion og kritik af begreberne organisation, 

kreativitet, modellerne CTOCI og KEYS, samt opstilling af en arbejdsmodel til brug i den 

empiriske analyse  

 Metodisk kapitel: Metodisk fremgangsmåde, casebeskrivelse og empiribehandling  

 Analyse og diskussions kapitel: Analyse af det kreative potentiale i Falck samt diskussion af 

modellernes anvendelighed  

 Konkluderende kapitel: Opsamling, perspektivering og konklusion.  

Interviewpersonerne som inddrages i kapitel 3 og 4, er ikke angivet med deres rigtige navne, da en 

anonymisering synes relevant, af hensyn til at øge validiteten af det empiriske materiale (Homan, 

1991), hvilket uddybes i metode kapitlet. Flere steder vil der i opgaven blive henvist til yderligere 

materiale, som forefindes bagerst i opgaven, i form af bilag. Dertil kommer de optagede 

dybdeinterviews, der findes vedlagt som lydfiler.  
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1.3.3.2 Diagram 

Herunder er sammenhængen mellem specialets kapitler, hovedafsnit og væsentlige elementer 

illustrer med et diagram.  
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2.1 Forskningsdiskussion 

Denne undersøgelse kan anklages for at være eklektisk, idet den rummer flere teorier, som er mere 

eller mindre forskelligartede (Harboe, 2014:123). Grundet dette forhold er der forøget risiko for at 

teorier, som kun vanskeligt kan sammenlignes, vil blive sammenholdt. Denne problematik vil jeg 

igennem nærværende forskningsdiskussion, forsøge at adressere.  

I dette kapitel foretages derfor en gennemgang af primære teorier, forskning og 

litteratur, som er udvalgt med henblik på at fremstille og undersøge specialets emneområde. De 

centrale teoretiske begreber, som går igen gennem hele undersøgelsen, vil herunder blive 

undersøgt og udsat for kritiske refleksioner med henblik på at skabe klarhed over, hvordan de 

forstås i denne sammenhæng. Forfatterskaber er ikke forsøgt fremlagt i deres helheder, og 

inddragelse af forskellige teorier og perspektiver anvendes ud fra en forventning om, at disse kan 

bidrage med indsigtsfulde pointer i forhold til det afgrænsede emneområde på trods af, at de ikke 

nødvendigvis deler epistemologisk udgangspunkt. Min tilgang kan dermed siges at afspejle en 

integrativ forståelse af, hvordan man kan opnå viden om genstandsfeltet (Tønnesvang, 2004).  

I tillæg til ovenstående er et argument for inddragelse af forskellige perspektiver og 

teorier at gøre op med den enkeltdisciplinære tilgang til fænomenet kreativitet, som ifølge 

Sternberg & Lubart (1999) kan ses som en af de primære årsager til, at kreativitet har haft svært ved 

at manifestere sig som selvstændigt område inden for psykologien.  Følgende områder behandles i 

dette kapitel (5): 

 (4.1) Teoretisk funderet beskrivelse af fænomenet organisation. 

 (4.2) Teoretisk funderet undersøgelse af fænomenet kreativitet og hvordan dette kan 

forstås i en organisatorisk kontekst. 

 (4.3) Teoretisk undersøgelse og kritisk behandling af modellerne CTOCI og KEYS, ved 

inddragelse af relevante teorier og perspektiver indenfor områderne: organisations, kultur, 

og ledelse, samt kognitiv psykologi og motivation, for at få indsigt i, hvad der kan påvirke en 

virksomheds kreative potentiale.    

  (4.4) Endelig opstilles en arbejdsmodel, på baggrund af ovenstående forskningsdiskussion, 

der skal danne ramme for den efterfølgende empiriske undersøgelse af det kreative 

potentiale i Falck.  
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2.1.1 Organisationsforståelse 
Det første, man må gøre sig klart, når man vil lave en analyse i en organisatorisk kontekst, er, hvad 

der overhovedet menes med begrebet organisation.  

Ser man på de klassiske organisationsteorier, der typisk dateres til starten af det 

foregående århundrede, er de baseret på en antagelse om, at der findes én rigtig organisationsform, 

og at organisationer kan betragtes som maskiner (Hansen, Hansen & Qvist, 2000). Eksempler på 

dette organisationssyn er taylorisme, hvori de bærende principper er klar arbejdsdeling, og 

fordisme, hvor masseproduktion, standardisering og forenkling af produktionsprocessen er i fokus. 

Disse teorier er efterfølgende blevet kritiseret for at tage for lidt hensyn til medarbejdernes trivsel 

og være ineffektive, idet medarbejdere kun er forpligtede overfor regelsæt og arbejdsroller, og ikke 

overfor andre personer (Hansen et al., 2000). Dette syn på organisationer står i kontrast til 

forståelsen i denne undersøgelse, hvor der lægges vægt på den unikke kontekst som er skabt i Falck, 

samt de sociale processer og interaktioner, der er på spil imellem organisationens medlemmer. En 

antagelse, der gør sig gældende for forståelsen af en organisation i denne opgave, er derfor, at der 

er forskellige optimale organisationsformer, afhængig af de unikke betingelser, som den enkelte 

organisation eksisterer i kraft af (Justesen et al., 2010).  

Udgangspunktet i meget af den nutidige organisationslitteratur, eksempelvis belyst 

ved Henry Mintzberg (1989), der blandt andet beskæftiger sig med ledelsesteori, og Frederick 

Herzberg (1966), der beskæftiger sig med motivationsteori, er ideen om en organisation som en 

klart defineret, stabil størrelse, som er afgrænset fra dens omverden og har et entydigt formål og 

en tydelig struktur. Ifølge et sådant perspektiv kan organisationer anskues som systemer: ”All social 

systems, including organizations (…) consist of the patterned activities of a number of individuals” 

(Katz & Kahn, 1966:17). Organisationer kan groft sagt siges at være et system, der består af en 

mængde input, eksempelvis ressourcer, medarbejdere og materialer, der gennemgår en række 

transformative processer, og kommer ud som output, altså et produkt eller en service. Her ses en 

cirkulær bevægelse, hvor output giver feedback omkring tilpasning af både fremtidige input og de 

transformative processer (Sawyer, 2012). Dette systemiske perspektiv forekommer også til dels at 

være i strid med denne undersøgelses ontologiske udgangspunkt, idet fænomener i denne 

undersøgelse ikke ses som stabile størrelser, men derimod antages at være foranderlige og 

kontinuerligt konstrueret i kraft af de særlige sociale processer, der er på spil i en given kontekst.  
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Med tiden har teorier omhandlende det systemiske perspektiv udviklet sig, og 

organisationer ses nu overvejende som åbne systemer, der er forbundet med sine omgivelser (Kast 

& Rosenzweig, 1972). hvilket i højere grad er i overensstemmelse med denne undersøgelses 

antagelse om, at organisationer ikke kan anskues som værende uafhængige af ydre påvirkninger, 

men er komplekse størrelser, der styres af de modstridende interesser og holdninger, der eksisterer 

blandt organisationens medlemmer (Justesen et al., 2010).  

På baggrund af ovenstående betragtninger synes det relevant at følge Peter Berger og 

Thomas Luckmann’s (1967) syn på organisationer, som værende socialt konstruerede. Ifølge dette 

perspektiv er organisationer et koncept, der er udvikles i kraft af vores egne handlinger og sprog, og 

dermed bliver studiet af organisationer til undersøgelser af de processer, der opretholder 

organisering. I tråd hermed fremhæver Weick (1995), at organisationer ikke kan analyseres ved at 

betragte en organisation og dens omgivelser som adskilte forudbestemte kategorier, da disse består 

i kraft af flydende, komplekse, processer: ”environment and organization conceal the fact that 

organizing is about flows, change and process” (Weick, 1995:187), hvilket står i kontrast til det 

tidligere nævnte systemiske perspektiv. Kategorier eller fænomener antages som følge heraf at 

være skabt, udviklet og tildelt mening via medlemmerne i en given organiseringsproces, hvorfor 

medlemmernes interaktion og sprog vil få afgørende betydning i denne undersøgelse. Dette 

kommer blandt andet til udtryk ved valget af kvalitative interviews og fortolkning af disse som 

primær kilde i den empirisk funderede analyse og diskussion af modellernes anvendelighed.  

Med henblik på at samle trådene og understøtte denne undersøgelses syn på 

fænomenet organisation, herunder problemformuleringens relevans, synes følgende formulering af 

Kenneth Benson (1977) hensigtsmæssig: ”People are continually constructing the social world. 

Through their interactions with each other social patterns are gradually build and eventually a set 

of institutional agreements is established. Through continued interactions the arrangements 

previously constructed are gradually modified or replaced” (Benson, 1977:3). Ved at anlægge dette 

perspektiv, hvor konstruktionen af verden, og herunder organisationen og dens kontekst, afhænger 

af interaktion blandt individer, giver det mening at undersøge de to modellers relevans, set i forhold 

til den særlige kontekst, der skabes af redderne i Falck, da forudsætningerne for kreativitet må 

forstås som værende foranderlige og influeret af de specifikke sociale interaktioner, der udgør en 

given organisation. 
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2.1.2 Kreativitet 
I dette afsnit vil jeg undersøge begrebet kreativitet. Som fremlagt i indledningen har jeg valgt to 

modeller, omhandlende kreativitet i organisationer, som nedslagspunkt for en kritisk analyse og 

diskussion, der ønskes undersøgt i forhold til den særlige kontekst, der gør sig gældende i reddernes 

hverdag i Falck. Derfor vil jeg her forsøge at afklare begrebet kreativitet med henblik på at forstå, 

hvad kreativitet er, hvordan kreativitet kan forstås set ud fra et organisatorisk perspektiv, samt 

fremstille en opsummering og præcisering af hvordan begrebet kreativitet vil blive forstået i denne 

undersøgelse. 

2.1.2.1 Et historisk rids  

Kreativitet er en fundamental forudsætning for menneskeracens udvikling. Uden vores kreative 

evne til at tænke i nye baner, skabe ny viden og ændre adfærd, ville vores verden se helt anderledes 

ud. Tidlige beretninger om fænomenet fremsatte en forståelse af kreativitet, som et resultat af en 

guddommelig indgriben, hvilket den moderne kreativitetsforskning gør op med (Runco & Albert, 

2010). I 1950’erne og 1960’erne begyndte man at studere personlighedstræk og personlighedstyper 

blandt individer med ekstraordinære evner, såsom komponister, matematikere, forfattere og 

kunstnere (Saywer, 2012). Denne periode med fokus på den kreative personlighed er efterfølgende 

blevet karakteriseret som første bølge af kreativitetsforskning. Den næste bølge inden for 

kreativitetsforskningen dateres typisk til perioden omkring 1970’erne og 1980’erne, hvor 

genstandsfeltet er individets mentale processer i forbindelse med kreativ adfærd. Det er altså 

kognitiv psykologi, der her danner ramme for denne tids typiske studier af kreativitet. Endelig, i 

1980’erne og 1990’erne bevægede man sig over mod en sociokulturel tilgang, der kan beskrives ved 

følgende citat af Keith Sawyer (2012): ”An interdisciplinary approach that focused on creative social 

systems: groups of people in social and cultural contexts” (Sawyer, 2012:4).  

I dette speciale anskues kreativitet ikke blot ud fra et enkelt perspektiv, men 

kombinerer som skrevet en række teorier, der afspejler tendenser indenfor alle tre bølger. Dette 

gælder blandt andet teori vedrørende det kreative individ, personlighedstræk, motivation, ledelse, 

grupper samt kultur, og derved anlægges en interdisciplinær tilgang til feltet.  

2.1.2.2 Hvad er kreativitet? 

Indenfor den akademiske verden dækker kreativitet altså over et bredt felt af forskning. Nogle 

forskere beskæftiger sig udelukkende med selve defineringen af kreativitet (Runco & Jaeger, 2012). 
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Der findes derfor mange forskellige definitioner, som hver især byder på interessante måder at 

forstå kreativitet. De fleste tilskriver sig dog enten den individualistiske eller sociokulturelle tradition 

(Sawyer, 2012).  

Den individualistiske tilgang beskæftiger sig med kreativitet, der udspringer fra en 

enkelt person, som udviser kreativitet i enten tanke eller adfærd. Denne tilgang tilslutter sig 

følgende definition af kreativitet: ”Creativity is a new mental combination that is expressed in the 

world” (Sawyer, 2012:7). Til denne definition medfølger en antagelse om, at noget godt kan være 

kreativt til trods for, at det ikke er nyt i den forstand, at det aldrig før har været. Ideer behøver blot 

at være nye for individet, der laver den mentale kobling mellem forskellige elementer for at blive 

betragtet som kreativitet.  

I modsætning hertil anser man ud fra den sociokulturelle tilgang kreativitet i en 

bredere kontekst. Studier af kreativitet beskæftiger sig med, hvordan grupper kollektivt skaber 

innovation, og herunder ses der på kreativitet i strukturer og processer indenfor sociale, kulturelle 

og organisatoriske sammenhænge. Her anvendes følgende definition: ”Creativity is the generation 

of a product that is judged to be novel and also to be appropriate, useful, or valuable by a suitably 

knowledgeable social group” (Sawyer, 2012:8). Ifølge denne tilgang er det altså ikke tilstrækkeligt, 

at noget er nyt for skaberen. Det må også betragtes som passende, brugbart samt værdifuldt af en 

større gruppe. Med udgangspunkt i dette perspektiv synes det interessant at undersøge kreativitet 

i en organisatorisk kontekst.  

Disse to traditioner er ekstreme i hver deres forstand, men de udelukker imidlertid 

ikke hinanden. For at noget kan være nyt for en social gruppe, må det per definition også være nyt 

for individerne i denne gruppe (Sawyer, 2012). Som eksempel kan man sige, at den specifikke 

mentale kombination, der førte til at det første fly kom på vingerne, var ny for skaberen, såvel som 

det omgivende samfund. Yderligere opfyldes kriterierne om, at noget skal være passende, brugbart 

og værdifuldt.  

I denne undersøgelse er fokus på en social gruppe, og endnu mere præcist på de 

sociale processer, der finder sted indenfor den sociale gruppe af reddere i Falck, som skaber en helt 

særlig kontekst, hvori kreativitet søges undersøgt. I den forstand synes den sociokulturelle definition 

at være mest passende at antage i denne sammenhæng. Dog vil den individualistiske tilgang også 
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blive berørt for at muliggøre en kritisk refleksion om, hvorvidt enkeltindivider indenfor den udvalgte 

gruppe medarbejdere har betydning for gruppens kreative potentiale.  

For begge definitioner gælder det endvidere, at de opstiller specifikke kriterier for, 

hvornår noget er kreativt, altså at det skal være nyt og brugbart. Der er til gengæld mere uklart, 

hvor kreativiteten udspringer fra eller manifesterer sig. Disse definitioner bruger følgende 

formuleringer: ”generation of a product” og ”mental combination”.  

For at få en bedre indsigt i forskningsdiskussionen vedrørende selve manifestationen 

af kreativitet, kan man med fordel anvende det anerkendte rammeværk, the four P’s of creativity 

(Rhodes, 1961). De fire p’er dækker over forskellige koncepter eller anskuelser for hvor 

undersøgelser af kreativitet skal fokuseres. Disse fire er: person, produkt, proces og pres. Produkt 

vil, som fremlagt i afgrænsningen, ikke blive behandlet her. 

Person 

Mel Rhodes fremhæver, at hvis interessen er at undersøge, hvorvidt individer kan associeres til 

kreativitet, så bør man fokusere på information vedrørende: ”personality, intellect, temperament, 

physique, traits, habits, attitudes, self-concept, value systems, defense mechanisms, and behavior” 

(Rhodes, 1961:307). I denne undersøgelse synes det relevant at tilstræbe en overordnet forståelse 

af de holdninger, værdier, selvopfattelser og adfærd, der er på spil for det enkelte individ i gruppen 

af Falckreddere, da disse påvirker de sociale interaktioner og processer, som menes at konstruere 

den unikke kontekst, ud fra hvilken muligheder og udfordringer for kreativitet ønskes undersøgt.  

Yderligere vil jeg fremhæve diskussionen om, hvorvidt kreativitet kan betegnes som 

domæne-generelt eller domæne-specifikt (Sawyer, 2012). Mange af de eksisterende tests er rettet 

mod at undersøge individers kreative evner generelt. Flere forskere påpeger imidlertid, at 

sammenhængen mellem individ og kreativitet ikke bør beskues ud fra en universel tilgang. Ifølge 

dette perspektiv kan individer ikke være kreative indenfor alle områder, men er i stedet kreative 

inden for et eller flere domæner (Runco & Pritzker, 1999). Ud fra dette perspektiv, antages en 

persons talent eller ekspertise indenfor det specifikke domæne at have afgørende betydning for 

kreativitet (Sawyer, 2012). Det er altså en forudsætning, at en person har oparbejdet en vis 

ekspertise indenfor sit felt, for at kunne udfolde sig kreativt. Teressa Amabile (1997) fremhæver 
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også ekspertise som en væsentlig faktor i modellen CTOCI, hvorfor dette vil blive behandlet senere 

i opgaven.  

Proces 

John Kao (1996) har fremsat følgende definition af den kreativite proces: “the entire process by 

which ideas are generated, developed and transformed into value” (Kao, 1996:introduction xvii). 

Mel Rhodes fremhæver mere konkret følgende elementere: ”motivation, perception, learning, 

thinking, and communicating” (Rhodes, 1961:308). I tråd hermed forekommer det interessant at se 

på, hvad der motiverer Falckredderne i deres arbejde og have in mente, at individers oplevelse af 

motivation arbejde kan være af markant betydning for deres bidrag til virksomhedens kreative 

potentiale (Amabile, 1997). Dette perspektiv tages op i forbindelse med behandlingen af de to 

modeller, særligt i forbindelse med udredning af komponenterne motivation og kreativ tænkning.  

Pres 

Mens forskere, der beskæftiger sig med den kreative proces, typisk fokuserer på individers adfærd, 

forsøger forskere, der er interesserede i pres, at forstå hvordan pres på processer eller individer kan 

påvirke kreativitet (Runco & Pritzker, 1999). Ifølge Rhodes (1961) refererer pres til forholdet mellem 

mennesker og deres omgivelser. Dermed ses kreativ produktion som et resultat af visse sociale eller 

kontekstuelle kræfter, der påvirker visse individer. Ideer bliver formet som svar på opfattede behov, 

perceptioner og forestillinger, som en person oplever. Disse kan både komme fra interne og 

eksterne kilder (Rhodes, 1961). Forskning inden for pres kan kendetegnes ved at have en 

sociokulturel tilgang, og interessante områder for dette felt er eksempelvis kreativitet i grupper, 

organisationer og kulturer (Sawyer, 2012). Denne tilgang er i høj grad beskrivende for forståelsen 

bag de to modellen, CTOCI og KEYS, der søger at beskrive kreativitet i organisationer. Perspektiver 

inden for dette felt, vil derfor også blive anvendt i behandlingen af modellerne.  

2.1.2.3 Opsamling  

Som afrunding kan det konkluderes, at kreativitet kan anskues fra mange vinkler og også flere, end 

der er mulighed for at rumme i dette speciale. I overensstemmelse hermed er hensigten med dette 

afsnit ikke at give en komplet beskrivelse af den eksisterende forskning indenfor kreativitet, men i 

stedet at fastlægge et fundament for den efterfølgende kritiske behandling af de to modeller, CTOCI 

og KEYS, samt de andre perspektiver og teorier indenfor kreativitet, som løbende vil blive fremstillet.  
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Den efterfølgende analyse og diskussion bærer også præg af, at der er tale om et 

komplekst område, som tilmed bliver yderligere kompliceret ved, at der tages afsæt i en 

organisatorisk kontekst. Denne udfordring kan ses som et typisk karaktertræk for forskning på 

området: “Creativity researchers have demonstrated what executives intuitively know: that 

organizational creativity occurs in complex social systems” (Sawyer, 2012:248).  

Da der er tale om en undersøgelse af komplekse sociale processer giver det, som 

fremlagt i indeværende afsnit, ikke mening udelukkende at anlægge et individperspektiv. I stedet 

forekommer det interessant også at indtage et sociokulturelt perspektiv og inddrage teoretiske 

begreber såsom organisatoriske strukturer, arbejdsmiljø samt ledelse i tillæg til individperspektivet 

for at opnå en bredere forståelse af de undersøgte fænomener.  Alle disse overvejelser leder til en 

samlet forståelse af kreativitet, der synes at være i overensstemmelse med følgende definition 

fremsat af Amabile (1997): “At its heart, creativity is simply the production of novel, appropriate 

ideas in any realm of human activity (…) The ideas must be novel – different from what’s been done 

before – but they can’t simply be bizare: they must be appropriate to the problem or opportunity 

presented.” (Amabile, 1997:40). Denne definition synes passende for forståelsen af kreativitet i 

dette speciale, og det kreative potentiale i Falck, forstås altså som muligheder og udfordringer i 

forhold til at inddrage medarbejderne i generering af nye, brugbare ideer.  

Endvidere er denne definition i overensstemmelse med eksisterende litteratur, 

repræsenteret ved både den individualistiske og sociokulturelle tilgang, hvilket medfører at denne 

undersøgelse kan tænkes at blive fundet interessant og relevant af andre, der beskæftiger sig med 

kreativitet. Således bidrager undersøgelsen af de forskellige definitioner til at klargøre, at 

nærværende undersøgelse læner sig op ad subjektivt definerede validitetskriterier, hvilket er i 

overensstemmelse med det konstruktivistiske udgangspunkt (Justesen et al., 2010). 

2.1.3 CTOCI og KEYS 

Specialet tager således afsæt i kreativitetsforsker Teresa Amabiles forståelse af kreativitet. I det 

følgende afsnit vil jeg gennemgå, hvad hendes modeller, CTOCI og KEYS indeholder, og supplere til 

forståelsen, ved at inddrage viden og perspektiver som er frembragt gennem ovenstående 

fremstilling af eksisterende organisations- og kreativitetslitteratur, samt inddrage yderligere 

teoretiske perspektiver.  
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Modellerne CTOCI og KEYS er valgt som udgangspunkt for at skabe forståelse af Falcks 

kreative potentiale, idet de er nogle af de mest anerkendte og veldokumenterede redskaber på 

området for kreativitetsforskning i organisationer (Mathisen og Einarsen, 2004). Teresa Amabile og 

Jennifer Mueller (2007) påpeger dog behovet for videreudvikling af dette teoretiske rammeværk 

gennem yderligere udforskninger, der kan afdække organisatorisk kreativitet: ”Although 

psychological and organizational theories can help us identify possible influences, careful and 

creative exploration will be required to discover previously unsuspected forces impacting 

organizational creativity” (Amabile & Muller, 2007:52)  

Mit ærinde i dette afsnit er i forlængelse heraf todelt. For det første ønsker jeg at 

kunne stille mig kritisk overfor modellernes beskaffenhed i forhold til at sige noget om en 

organisations kreative potentiale ud fra en teoretisk baseret diskussion. For det andet ønsker jeg at 

bruge denne kritiske refleksion til at foreslå en revideret arbejdsmodel til brug i en mindre empirisk 

funderet analyse af Falcks kreative potentiale.   

2.1.3.1 CTOCI modellen 

I 1983 præsenterede Teresa Amabile modellen The Componential Theory of Creativity (Amabile, 

1983) som er en tidlig udgave af CTOCI modellen. Denne model fokuserer på kreativitet set i forhold 

til individer og små grupper, og giver et bud på, hvordan man kan hjælpe disse individer og grupper 

til at blive mere kreative i deres arbejde.  

Den første model inkluderer følgende tre komponenter, som menes at være 

nødvendige for personers kreativitet: ekspertise, kreativ tænkning og indre motivation (Amabile, 

1983: 1987: 1997). Disse komponenter behandles i dybden nedenfor. Endvidere indbefatter 

modellen en antagelse om, at sociale omgivelser spiller en rolle, både i forhold til niveauet og til 

frekvensen af kreativitet hos individer og i små grupper (Amabile, 1997). Denne anskuelse stemmer 

godt overens med dette speciales ontologiske forståelse af virkeligheden, hvor konteksten ses som 

havende betydning for konstruktionen af et givent genstandsfelt (Justesen et al, 2010). En anden 

underliggende antagelse for modellen er, at personer med normal kapacitet også har kapacitet til 

at være mere eller mindre kreative inden for ét eller flere domæner, såfremt de rette kontekstuelle 

forhold er til stede (Amabile, 1997). Dette står i kontrast til meget af den forskning der jævnfør afsnit 

4.2.1 var karakteristisk for den første bølge inden for kreativitetsforskning, hvor man udelukkende 

studerede personlighedstræk og personlighedstyper hos særligt kreative individer og antog, at dette 
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var afgørende for kreative evner (Sawyer, 2012). Med modellens antagelse følger en forståelse af 

kreativitet som værende noget, man kan påvirke ved at justere på de forhold, der er til stede i en 

given kontekst. Denne forståelse er væsentlig, idet modellen derved får praktisk relevans i en 

organisatorisk kontekst.  

The Componential Theory of Creativity har siden da gennemgået væsentlig udvikling. I 

1997 udgav Amabile en udvidelse, hvor organisatoriske dimensioner vedrørende det 

organisatoriske arbejdsmiljø blev føjet til modellen. Denne model er kendt som The Componential 

Theory of Organizational Creativity and Innovation (CTOCI) og er en af de to modeller, som ønskes 

undersøgt (Amabile, 1997). Som led i udvidelsen er der under området innovation fremstillet et sæt 

af tre organisatoriske komponenter, der i parallel til de individuelle komponenter antages at have 

betydning for netop innovation. Disse er: ressourcer, ledelsespraksis og organisatorisk motivation 

(Amabile, 1997). Komponenterne behandles i dybden nedenfor ved hjælp af modellen KEYS. En 

simplificeret visuel fremstilling af denne model, fremgår herunder: 

 

Kilde: Amabile, T.M. , ’Motivation Creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do´. In 

California Management Review, © 1997 by Regents of the University of California. Published by the Unversity of 

California Press. 

Som beskrevet i undersøgelsens afgrænsning (3.2) forstås kreativitet i dette speciale 

som generering af ideer, der er nye og brugbare og ses som en primær kilde til innovation. Denne 

forståelse passer godt sammen med den viste model, hvor en stiplet linje og pil markerer 

bevægelsen fra kreativitet til innovation. Yderligere fremhæver figuren ved den anden pil det 

forhold, at de organisatoriske elementer påvirker individers kreativitet. Igen er der 

overensstemmelse mellem denne antagelse og specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, hvor 



31 
 

fænomener ses i lyset at de sociale processer der er på spil i en given kontekst. Formålet med CTOCI 

modellen er ifølge Teresa Amabile selv at give et samlet billede af alle de primære elementer, som 

har indflydelse på kreativitet og innovation i organisationer (Amabile, 1997). De seks elementer 

uddybes herunder:  

2.1.3.1.1 Individniveau 

De individuelle komponenter, ekspertise, kreativ tænkning og indre motivation, søger at forklare 

hvordan individuel kreativitet genereres. En gennemgang af disse hjælper således til en forståelse 

af hvilke forskellige dimensioner, der kan have betydning for udfordringer og muligheder i 

forbindelse med at inddrage medarbejdere i den kreative udvikling. Til kritisk behandling af disse 

tre komponenter anvendes forskellige perspektiver og teori der er opstået i forbindelse med 

undersøgelser af person og proces, som beskrevet i the four P’s of creativity rammeværket. 

Ekspertise 

Ifølge Amabile (1997) er ekspertise fundamentet for al kreativitet. CTOCI fremhæver følgende 

elementer som tillægges betydning indenfor denne komponent: "(…) memory for factual 

knowledge, technical proficiency, and special talents in the target work domain” (Amabile, 1997:42) 

Ekspertise kan altså betragtes som en persons evne til at følge specifikke kognitive mønstre for at 

kunne løse en specifik problemstilling eller opgave indenfor et specifikt område (Amabile, 1997; 

Newell & Simon, 1972).  

Hubert Dreyfus & Stuart Dreyfus (1986) har beskrevet, at oparbejdelse af ekspertise 

kan ses som progression gennem en række stadier fra novice til ekspert. Hvor novicen har behov for 

at følge og justere sin aktivitet ud fra et forholdsvis enkelt regelsæt, bliver den kompetente løbende 

mere og mere frigjort fra reglerne, efterhånden som kompetencerne opøves, og vedkommende har 

fået ”føling” med sit domæne. Dermed kan eksperter anerkende hele scenarier uden at nedbryde 

dem i elementer, og eksperter kan håndtere usikkerhed og uforudsete situationer (Dreyfus & 

Dreyfus, 1986).  

Dette fænomen omtales også af Daniel Kahneman (2011), som refererer til individers 

to måder at tænke på, omtalt som system 1 og system 2. System 1 er karakteriseret ved at operere 

automatisk, hurtigt og uden at kræve en stor indsats. I modsætning hertil tildeles der i system 2 

opmærksomhed til vanskelige mentale opgaver, som kræver komplekse mentale øvelser 

(Kahneman, 2011). Gennem træning kan opgaver, som før blev behandlet i system 2, blive rykket 
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over til system 1, og er derved indarbejdet som en rutine, der ikke længere kræver samme mentale 

indsats eller opmærksomhed. Et klassisk eksempel på dette er overgangen fra at lære at køre bil, 

hvor system 2 er på hårdt arbejde, til at blive erfaren bilist, der nærmest kører bilen automatisk 

uden at tænke over hvordan, ved system 1. Kahneman sætter denne teori i forhold til ekspertise 

ved at betragte eksperter som værende rutinerede inden for et felt eller domæne. Dette giver 

mulighed for det, han kalder valid intuition: ”Valid intuitions, develop when experts have learned to 

recognize familiar elements in a new situation and to act in a manner that is appropriate to it” 

(Kahneman, 2011:12).  

Ved at se Dreyfus og Kahnemans teorier om ekspertise i forhold til kreativitet, kan man 

spekulere over, hvorvidt en automatisering af individers færdigheder indenfor et specifikt domæne 

frigiver tilstrækkelige mentale ressourcer til at eksperimentere og improvisere i forhold til et givent 

problemområde og derved give plads til kreativitet og udvikling (Weisberg, 1999).  

Omvendt mener Edward De Bono (1995), at netop forhåndsviden på et område kan 

virke begrænsende for idegenerering og kreativitet og, at et nyt perspektiv kan føre til mere kreativ 

tænkning end viden indenfor problemfeltet. Smith (2003) kan siges at understøtte dette perspektiv 

ved hans forståelse af konceptet fiksering, der kan placeres inden for den kognitive tilgang til 

kreativitet. Ved fiksering forstås, at indledende ideer eller viden kan have en blokerende effekt og 

forhindre genereringen af nye ideer: “The conclusion for these creative idea generation experiments 

is that recently encountered ideas can sometimes block or constrain the creativity of subsequently 

generated ideas” (Smith, 2003:23).  

Ud fra eksisterende teori kan forholdet mellem ekspertise og kreativitet altså ikke siges 

at være entydigt. Derfor vil denne komponent blive behandlet med opmærksomhed på, at der i 

forhold til ekspertise kan være tale om modstridende påvirkninger af kreativitet i praksis. 

 

Som det fremgår af bilag 1 har en række forskellige forskere givet sig i kast med at teste denne 

komponent, blandt andet ved hjælp af intelligentest, kompetencetests og rapportering af 

medarbejdernes uddannelses- og erfaringsniveau (Amabile og Mueller, 2007). Det er imidlertid 

umuligt at inddrage alle disse tilgange i denne undersøgelse. Derfor vil denne komponent primært 

blive undersøgt ved at se på Falckredderens arbejdserfaring inden for domænet, mulighed for 

løbende træning og uddannelse samt mulighed for tilførsel af ny viden og nye perspektiver i 
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forbindelse med problemløsning. Dette gøres med henblik på at omfavne en modsætningsfyldt 

forståelse af komponentens betydning for kreativitet.  

 

Kreativ tænkning 

Ifølge Amabile (1997) er kreativ tænkning det ekstra, som er afgørende for, at individer kan generere 

nye ideer. CTOCI beskriver kreativ tænkning som et resultat af følgende evner: “(…)cognitive style 

favorable to taking new perspectives on problems, an application of techniques (or "heuristics") for 

the exploration of new cognitive pathways, and a working style conducive to persistent, energetic 

pursuit of one's work.”(Amabile, 1997:43). Endvidere fremhæver modellen, at en personlighed, der 

kan karakteriseres som uafhængig, selvdisciplineret, risikovillig, tolerant over for tvetydighed, 

udholdende i forbindelse med frustration og relativt uinteresseret i social anerkendelse er 

befordrende for en persons evne til at tænke kreativt (Amabile, 1997). De omtalte evner og 

personlighedskarakteristika kan til en vis grad påvirkes gennem læring og træning af kognitive 

teknikker som eksempelvis divergent tænkning (Runco & Okunda, 1988). Ved divergent tænkning 

er målet en åben, ukritisk, fleksibel og kvantitativ tilgang til idegenerering (Runco & Okunda, 1988). 

Sarnoff A. Mednick (1962) er også en af de forskere, der beskæftiger sig med de 

kognitive processer, som individer benytter sig af i forbindelse med en kreativ proces. Han foreslår 

følgende forståelse af kreativitet, der synes at være forenelig med undersøgelsens overordnede 

forståelse af kreativitet: “(...) the forming of associative elements into new combinations which 

either meets specific requirements or are in some way useful. The more mutually remote the 

elements of the new combination, the more creative the process or solution” (Mednick, 1962:221). 

Associative elementer er ifølge Mednick begreber, vi har indarbejdet i kognitive skemaer, som ligger 

til grund for vores forståelse af verden og løbende konstruerer gennem læring, erfaringer og 

interaktion. Dermed vil nogle associative elementer ligge tættere på hinanden, eller længere væk, 

afhængig af vores individuelle erfaringer og læring. Et eksempel på to associative elementer, der for 

mange individer vil være tæt forbundene, er ’mus’ og ’kat’, mens elementerne ’mus’ og ’ambulance’ 

typisk vil være fjernere relaterede i individers kognitive skema (Mednick, 1962).  

Med afsæt i dette perspektiv fremstillet af Mednick forekommer de stimuli, som 

medarbejderne i en organisation udsættes for, at være af betydning for kreativitet. Eksempelvis 

synes det interessant at se på, om grupper udgøres af individer, der kan udfordre hinandens 
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eksisterende kognitive skemaer for derved at frembringe nye kombinationer af associative 

elementer. Denne proces forudsætter, at individerne, der udgør en gruppe, ligger inde med 

forskelligartet viden og erfaringer. Endvidere forudsættes det, at kommunikationen i en gruppe er 

åben og tillidsfuld nok til, at medarbejderne byder ind med deres egen viden. Endelig synes det 

væsentligt, om ledelsen formår at opstille rammer, der understøtter denne proces og opmuntrer til 

divergent tænkning.  

 

Som det fremgår af bilag 1 har en række forskere testet denne komponent på forskellig vis, blandt 

andet ved brug af Torrence Tests of Creative Thinking (Torrance, 1966) og Remote associations Test 

(Mednick & Mednick, 1967). Disse tests beskæftiger sig med indre forhold på individplan og kræver 

i sig selv et omfattende undersøgelsesdesign. I dette speciale vil sådanne direkte undersøgelser af 

enkeltindividers evne til at tænke kreativt ikke blive foretaget. I stedet skal den ovenstående 

teoribehandling hjælpe til at klargøre, at individers kreative potentiale med rette kan antages at 

være afhængig af ydre stimuli i form af sociale interaktioner.  

I analysen vil denne komponent blive behandlet ved at se på, om Falckredderne kan 

identificere sig med nogle af de nævnte personlighedskarakteristika: uafhængig, selvdisciplineret, 

risikovillig, tolerant over for tvetydighed, udholdende i forbindelse med frustration og relativt 

uinteresseret i social anerkendelse, hvilke fremhæves som havende en positiv effekt på kreativitet. 

Dertil kommer en refleksion over, om konteksten, gruppesammensætning og ledelsestilgang har 

indflydelse på forekomsten af en divergent tilgang til problemløsning.  

 

Indre motivation 

For at en person kan omsætte sine kreative evner, der udgøres af de to første komponenter, 

ekspertise og kreativ tænkning, til rent faktisk at bidrage til kreativitet, er det ifølge Amabile 

altafgørende, at vedkommende er motiveret omkring opgaven. Motivation er et af Amabiles store 

forskningsområder inden for kreativitet, hvorfor denne komponent er tæt knyttet til hendes udledte 

Intrinsic Motivation Hypothesis of Creativity (Amabile, 1996).  

Det er, som navnet antyder, ikke uden betydning, hvilken form for motivation der er 

tale om. Amabile (1997) fremhæver, at der er markant forskel på indre og ydre motivation: 

“motivation can be either intrinsic (driven by deep interest and involvement in the work, by curiosity, 
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enjoyment, or a personal sense of challenge) or extrinsic (driven by the desire to attain some goal 

that is apart from the work itself —such as achieving a promised reward or meeting a deadline or 

winning a competition)” (Amabile, 1997:44).   

Flere studier har vist, at indre motivation har større tendens til at fremme kreativitet, 

og at ydre motivation hæmmer kreativitet. Selvom dette er tilfældet, har Amabile i 1996, sammen 

med en række studerende og kollegaer: Mary Ann Collins, Regina Conti, Elise Phillips, Martha 

Picariello, John Ruscio, and Dean Whitney tilføjet, at ikke al ydre motivation nødvendigvis er 

hæmmende for kreativitet. Hvis belønning eller anden form for ydre motivation præsenteres på en 

måde, så medarbejderen får følelsen af at blive bestukket eller dikteret, vil den underminerende 

effekt være sandsynlig. Præsenteres ydre belønning imidlertid som noget, der bekræfter eller 

understøtter medarbejderens kompetencer og arbejde, eksempelvis ved anerkendelse eller 

tildeling af flere ressourcer, kan ydre motivation også virke fremmende for kreativitet. Denne proces 

omtaler Teresa Amabile som motivational synergy (Amabile, Hill, Hennessey og Tighe, 1994).  

For at fremme kreativitet gennem sociale processer synes det væsentligt, at de ansatte 

oftest er internt motiveret omkring deres arbejde. Idealet for intern motivation kan beskrives ud fra 

ungarske psykolog og kreativitetsforsker Mihaly Csikszentmihalyis (1997) flow model. Flow eller en 

autitelisk oplevelse, som det også kaldes, kan betegnes som en psykisk tilstand, hvor en person føler 

sig såvel kognitivt stimuleret, som effektiv, motiveret og tilfreds. Personer er her beskæftiget med 

en opgave, hvori akten at udføre arbejdet udgør den primære motivation. Det er med andre ord en 

selvmotiverende beskæftigelse og derved den reneste form for indre motivation. ”The key element 

of an optimal experience is that it is an end in itself. Even if initially undertaken for other reasons, 

the activity that consumes us becomes intrinsically rewarding” (Csikszentmihalyi, 1991:67). En 

tilstand af flow er blandt andet karakteriseret ved følgende: klare mål for hvert stadie af processen, 

omgående feedback på handlinger, balance mellem udfordringer og evner, udelukkelse af 

distraktioner, ingen bekymring for at fejle, minimal selvbevidsthed, tidsfornemmelsen forsvinder, 

og aktiviteten er målet i sig selv (Csikszentmihalyis, 1975). Eksisterende undersøgelser har vist, at 

personer, der arbejder primært for at blive anerkendt og forfremmet, er mindre tilbøjelige til at 

opleve flow, end personer som udfører deres job, fordi de nyder at gøre det, uanset om det kan føre 

til avancement eller ej (Larsson, 2009).  
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Et perspektiv, som er værd at overveje i forbindelse med diskussionen om kreativitet 

og motivation, er, hvilken påvirkning det har på medarbejderes oplevelse af stress, idet stress kan 

frembringes af mentalt krævende arbejde og overdrevent engagement, hvormed medarbejderen 

ikke evner at slappe ordentligt af ind imellem (Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez, 2000). En videre kritisk 

overvejelse omkring stress og kreativitet, vil blive foretaget nedenfor i forbindelse med gennemgang 

af KEYS, hvor fokus vil være på de kontekstuelle forhold, der påvirker kreativitet og stress. 

Som anvist i bilag 1, har Amabile et al. (1994) testet denne komponent, blandt andet 

ved at undersøge individers motivation i forhold til bestemte opgaver på bestemt tidspunkter. I 

denne undersøgelse vil komponenten indre motivation bidrage til at forstå, hvilken betydning de 

motivationselementer, der primært anvendes i Falck, har, for at kunne sige noget om Falcks kreative 

potentiale. Samtidig vil karakteristikken af flowtilstanden, dvs klare mål, omgående feedback på 

handlinger, balance mellem udfordringer og evner, udelukkelse af distraktioner, ingen bekymring 

for at fejle, minimal selvbevidsthed, forsvindende tidsfornemmelse og aktiviteten som mål i sig selv, 

blive medtaget i undersøgelse af Falckreddernes opfattelse af deres arbejdsforhold, hvorved 

konteksten inddrages.  

2.1.3.1.2 Organisatorisk niveau  

De organisatoriske komponenter, ressourcer, ledelsespraksis og organisatorisk motivation, 

forklarer, hvordan konteksten påvirker kreativitet (Amabile, 1997). En gennemgang af disse hjælper 

således til en forståelse af hvilke kontekstuelle dimensioner, der kan have betydning i forhold til det 

kreative potentiale i en virksomhed. Disse komponenterne opdeles og uddybes yderligere ved den 

efterfølgende gennemgang af KEYS. 

2.1.3.1.3 Kritiske refleksioner vedrørende CTOCI  

CTOCI er oprindeligt udarbejdet på baggrund af empirisk materiale, hvor organisationerne har haft 

et eksplicit ønske om at fremme kreativitet og innovation inden for en projektgruppe, en afdeling 

eller tilsvarende (Amabile og Gryskiewicz, 1987). I Falck er der ikke udtrykt et ønske om at fremme 

kreativiteten eller innovationen blandt Falckredderne. Derved adskiller det empiriske materiale 

indsamlet til denne undersøgelse sig fra det empiriske materiale, der ligger til grund for 

udarbejdelsen af CTOCI, og i øvrigt også KEYS. Som tidligere beskrevet, er netop dette præmis med 

til at gør denne case særligt interessant, da det kan medvirke til at anlægge et kritisk perspektiv på 

modellernes anvendelighed. Jeg ser dog ikke modellernes teoretiske grundlag som uforeneligt i 
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forhold til at vurdere det kreative potentiale i en sammenhæng, hvor der ikke er et udtalt ønske om 

at fremme kreativitet. Medvirkende til denne anskuelse ses det forhold, at teorien fremstiller en 

række elementer, der per definition er til stede i en hvilken som helst organisatorisk kontekst, 

hvorfor rammeværket således også antages til en vis grad at kunne appliceres og bidrage til 

forståelse af det kreative potentiale i en kontekst, hvor ønsket om fremme af kreativitet ikke er 

italesat.  

CTOCI modellen giver et bud på hvilke væsentlige elementer, der skal være opfyldt for, 

at kreativitet kan forekomme i en organisatorisk sammenhæng. De seks elementer kan ses som 

parallelle, hvor individniveauet er sat overfor det organisatoriske niveau. Dermed kan 

organisationens ressourcer ses som analoge til individets ekspertise, ledelsespraksis kan ses som 

analog til kreativ tænkning, og organisatorisk motivation kan ses som analog til indre motivation. 

Modellens nært relaterede elementer samt kompleksiteten i konteksten gør, at det kan være 

vanskeligt at adskille disse klart fra hinanden, og visse overlappende forståelser og fortolkninger vil 

forekomme i dette speciale.  

Amabile (1997) har argumenteret for, at de to første elementer under individniveauet, 

nemlig ekspertise og kreativ tænkning, synes mere eller mindre upåvirkelige af de organisatoriske 

forhold. Derimod er indre motivation ifølge Amabile (1997) direkte påvirkelig af den organisatoriske 

struktur og arbejdsprocesser. Denne påstand understøttes ikke uforbeholdent gennem 

nærværende teoretiske behandling af modellen, der i stedet fremstiller eksempler på, at 

individniveauet og det organisatoriske niveau ikke umiddelbart kan ses som adskilte, men er 

afhængige af hinanden og består igennem kontekstuelle, sociale processer. Denne teoretiske 

diskussion vil blive berørt senere i analyse- og diskussionskapitlet.  

I den efterfølgende empiriske analyse anlægges en integreret tilgang, idet perspektiver 

fra alle tre komponenter fra det individuelle niveau vil blive inddraget, da de alle er påvist at have 

betydning for en organisations kreative potentiale. I forlængelse hermed specificere Amabile & 

Muller (2007) at: ”(…) all components are necessary for creativity  (…) generally, the higher the level 

of each of the components, the higher the ultimate level of creativity” (Amabile & Muller, 2007:37).  

På baggrund af den ovenstående teoretiske udredning af komponenten ekspertise, 

tages der dog yderligere et forbehold fra den originale model. Nemlig det, at ekspertise her både 
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ses som potentielt fremmende og hæmmende for kreativitet. Dermed stiller undersøgelsen sig 

kritisk overfor modellens syn på ekspertise som værende fremmende, da der i den eksisterende 

litteratur også er fundet argumenter for, at ekspertise kan være hæmmende for kreativitet.  

Som opsummering synes CTOCI modellen at have stor værdi i denne sammenhæng, 

hvor interessen er at forstå kreativitet i en særlig kontekst, idet den er en af de første, der 

kombinerer individuel kreativitet med kontekstuelle faktorer. Imidlertid er elementerne beskrevet 

meget overfladisk, og derfor synes det nødvendigt at inddrage endnu et rammeværk, udgivet af 

Amabile i samarbejde med flere andre forskere, for at få en bedre forståelse for enkelte elementer 

i CTOCI, nemlig KEYS.  

2.1.3.2 KEYS modellen 

KEYS (Assessing the Climate for Creativity), er en opfølgende model til CTOCI modellen, der har til 

formål at uddybe de enkelte elementer i CTOCI (Amabile, 1995). Modellen kan anvendes som et 

rammeværk eller instrument til at undersøge forholdet mellem arbejdsmiljø og kreativitet. 

Amabile et al. (1996) antager som tidligere beskrevet, at det sociale miljø influerer på 

både niveauet og frekvensen af kreativ adfærd. I tråd med den anskuelse vil der i denne opgave 

blive lagt mere vægt på de sociale, fremfor de individuelle elementer for at undersøge, hvordan det 

oplevede arbejdsmiljø kan influere på det kreative arbejde, som bliver udført i en organisation. KEYS 

måler medarbejderes opfattelse eller forståelse af deres arbejdsmiljø på både organisatorisk niveau, 

gruppeniveau og ledelsesniveau.  

Instrumentet er opbygget ud fra tidligere forskning kombineret med en 

interviewundersøgelse, hvor 120 R&D forskere og teknikere beskrev situationer med henholdsvis 

høj og lav forekomst af kreativitet med fokus på egen oplevelse (Amabile og Gryskiewicz, 1987). 

Instrumentet består af 78 spørgsmål og en fire-punkts svarskala (Amabile, 1996).  

KEYS inkluderer seks kreativitetsfremmende elementer og to kreativitetshæmmende 

elementer. De kreativitetsfremmende elementer er: organizational encouragement, supervisory 

encouragement, work-group support, freedom and autonomy, sufficient resources and challenging 

work. De kreativitetshæmmende elementer er: workload pressure and general organizational 

impediments (Amabile et al, 1996). En visuel fremstilling af KEYS ses herunder:  
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Kilde: Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996: 1159).  

Ligesom ved CTOCI modellen, vil jeg nedenfor gennemgå de forskellige dimensioner i 

KEYS og supplere til forståelsen af disse ved at inddrage relevante teorier og perspektiver fra anden 

litteratur indenfor blandt andet organisation, kultur, ledelse, samt kognitiv psykologi og kreativitet. 

Igennem dette ønskes skabt en større forståelse for, hvilke dimensioner i en organisation, der 

påvirker medlemmernes kreative udfoldelse.  

2.1.3.2.1 Dimensioner, der understøtter kreativitet  

Organizational encouragement 

Dimensionen organizational encouragement giver os et indblik i, hvilke elementer i en 

organisatorisk struktur, der virker fremmende for kreativitet. En undersøgelse af denne dimension 

i en given virksomhed kan derfor hjælpe til at belyse virksomhedens kreative potentiale. Amabile et 

al., (1996) beskriver denne dimension på følgende vis: “An organizational culture that encourages 

creativity through the fair, constructive judgment of ideas, reward and recognition for creative work, 

mechanisms for developing new ideas, an active flow of ideas, and a shared vision of what the 

organization is trying to do” (Amabile et al. 1996: 1166). Yderligere fremhæver Tesluk, Faar & Klein 

(1997), at kreativitet kan fremmes ved at have en kultur, der værdsætter risikotagen og 

informationsdeling.  
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Her sættes fokus på organisationens evne til at skabe et åbent flow af ideer på tværs i 

organisationen samt at fremhæve og anerkende kreativt arbejde. Dette understøttes blandt andet 

af Tesluk et al.s (1997), der understreger vigtigheden af at belønne og evaluere på baggrund af 

kreative resultater, hvilket er med til at højne en indre motivation. Dermed kan der siges at være en 

positiv sammenhæng mellem organisatorisk encouragement og indre motivation, som Amabile 

(1996) selv fremhæver som en af de vigtigste forudsætninger for kreativitet hos individer eller små 

grupper. Isaksen et al. (2000-2001) fremhæver i tråd hermed involvering af medarbejderne i 

udvikling af langsigtede mål og visioner som elementer, der motiverer og committer 

medarbejderne, samt skaber dynamiske og inspirerende omgivelser. På den måde kan 

medarbejderne skabe mening med og glæde for deres arbejde, hvilket understøtter kreativitet.  

Som følge heraf vil jeg i analysen inkludere Falckreddernes overordnede forståelse af 

organisationskulturen i Falck, og herunder særligt organisationens rummelighed overfor 

risikovillighed, involvering af medarbejdere i langsigtede mål og visioner samt oplevelsen af, at der 

er muligheder eller udfordringer i forbindelse med udveksling af viden og nye ideer på tværs i 

organisationen.  

Supervisory encouragement 

Ifølge Jung I. Dong (2001) kan ledelsens rolle i forbindelse med kreativitet i organisationen forstås 

på følgende vis: ”(…)leaders create situational contexts and conditions in which followers engage in 

creative efforts to accomplish their goals” (Jung, 2001:185). Amabile (1997) understreger yderligere, 

at kreativitetsfremmende engagement og omstændigheder ikke kun skal komme fra den øverste 

ledelse, men i mindst lige så høj grad fra medarbejdernes nærmeste ledere. Denne dimension er 

således relateret til betydningen af ledelsespraksis for kreativitet i en given organisatorisk kontekst.  

Mere konkret vil en ledelsesstil, der tilgodeser følgende kriterier, være fordrende for 

kreativitet ifølge KEYS: ”A supervisor who serves as a good work model, sets goals appropriately, 

supports the work group, values individual contributions, and shows confidence in the work group” 

(Amabile et al. 1996:1166). Mathisen et al. (2004) fremhæver vigtigheden af, at skabe et ikke-

truende arbejdsmiljø, hvor der opmuntres til deltagelse, hersker fælles interesse for høj kvalitet i 

arbejdet, samt hvor der er forventninger, anerkendelse og støtte til at introducere nye og 

forbedrede måder at gøre tingene på (Mathisen og Einarsen, 2004:119).  
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Med henblik på at forstå hvordan forskellige ledelsestilgange kan påvirke kreativitet, 

syne det endvidere relevant at fremhæve teori omkring transformationel- og transaktionel ledelse. 

Flere forsker har beskæftiget sig med disse begreber, heriblandt tidligere nævnte Jung I. Dong 

(2001), der blandt andet har sammenlignet effekten af disse to tilgange i relation til kreativitet i 

grupper. I grove træk kan den transaktionelle tilgang til ledelse siges typisk at være baseret på 

udvekslingsprocesser, hvor medarbejdere belønnes for at nå mål, der på forhånd er fastlagt, og som 

dermed ikke forventes at overgå de oprindelige mål. I den forbindelse anvendes positiv 

reinforcement til at fremme den ønskede adfærd hos medarbejderen, og lederen intervenerer ofte 

kun i arbejdsprocessen, såfremt medarbejderen devierer fra den på forhånd aftalte tilgang. Deraf 

følger, at medarbejderne motiveres via ydre simulanter, i stedet for indre (Jung, 2001).  

Som alternativ hertil ses den transformationelle tilgang til ledelse, hvor ledere aktivt 

opmuntrer medarbejdere til at anvende innovative og kreative tilgange til problemløsning. Denne 

tilgang stiller krav til, at lederne skaber aktive og følelsesmæssige relationer til sine medarbejdere. 

På baggrund af dette bånd mellem leder og medarbejder, har lederen mulighed for at påvirke eller 

transformere medarbejdernes værdier og selvopfattelse for derved at udvide og ophøje 

medarbejdernes ønsker og aspirationer omkring at udvikle deres eget potentiale, hvilket styrker 

deres indre motivation. Transformationelle ledere karakteriseres endvidere som værende meget 

eksplicitte i forhold til at udtrykke simple målsætninger, langtidsgældende visioner og etablere 

udfordrende forventninger til medarbejderne samt stimulere dem intellektuelt ved at søge 

alternative løsninger til kendte problemstillinger og ”tænke ud af boksen”. Endelig opfordres 

medarbejdere til at udfordre deres egne værdier, traditioner og holdninger, såvel som lederens 

holdninger og antagelser. (Jung, 2001:187).  

Jung konkluderede, måske ikke overraskende, at den transformationelle tilgang i langt 

højere grad førte til kreativitet i gruppen, end den transaktionelle tilgang (Jung, 2001). I tråd med 

den tidligere diskussion, vedrørende nærværende undersøgelses syn på fænomenet organisation 

som værende andet og mere end blot summen af en række input og på forhånd fastlagte, stabile 

processer, der fører til et bestemt output, synes Jungs teori om den transformationelles leder, og 

dennes komplekse og flydende relationen til medarbejderne at være passende. Hermed følger altså 

en antagelse om, at forholdet mellem leder og medarbejdere kan beskrives som her: “Relationships 
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among supervisors and employees are not confined to rigid role-based interactions, but are 

multidimentional and can be friendly, cold, sociable, and so on” (Anderson, 2012:78).  

Som følge heraf vil jeg i analysen inkludere Falckreddernes opfattelser af ledernes evne 

til at fremstå som gode rollemodeller, understøtte gruppearbejdet, støtte enkeltpersoners bidrag 

samt udvise tillid til de ansatte. Endvidere synes det interessant at undersøge, om medarbejderne 

opfordres til at forholde sig kritisk til eksisterende viden og rutiner i arbejdsprocessen samt til deres 

ledere.  

Work group support 

Den sidste af de tre ‘encouragement’ dimensioner er work group support. Amabile et. Al. (1996) 

beskriver denne dimension på følgende vis: “A diversely skilled work group in which people 

communicate well, are open to new ideas, constructively challenge each other's work, trust and help 

each other, and feel committed to the work they are doing” (Amabile et al. 1996: 1166). Åbenhed 

for nye ideer ses, ligesom ved de to foregående dimensioner, som et væsentligt punkt for at fremme 

kreativitet.  

Endvidere antages det at værende essentielt, at grupper er præget af diversitet. Dette 

kan blandt andet forklares ud fra teori vedrørende kognitive processer. Ser vi tilbage til beskrivelsen 

af kreativ tænkning under CTOCI modellen, ved vi, at individer skaber nye ideer ved at kombinere 

associative elementer på nye måder, og, at en persons kognitive skema, og dermed forudsætning 

for at kombinere associative elementer, er bestemt af personens viden og erfaringer (Mednick, 

1962). Ved at sammensætte en gruppe, hvor personerne har forskellig viden og forskellige 

erfaringer, bliver den potentielle mængde af associative elementer, der kan kombineres, langt 

større, end hvis alle havde den samme baggrund. En diversificeret eller heterogen gruppe rummer 

altså kort sagt potentialet til at kombinere langt flere perspektiver, mere baggrundsviden og flere 

metoder i tilgangen til at løse et givent problem på nye, kreative måder. Gruppemedlemmernes 

gensidige udfordring af hinandens eksisterende viden er særlig vigtig, idet vores associative netværk 

som anført af Edward De Bono (1995) er designet til at anvende velkendte mønstre, som er svære 

at omgås: “(...) cutting across patterns is not natural behaviour for the brain… The purpose of the 

brain is to establish and use routine patterns. That is why creativity is not a natural process of 

following patterns.” (De Bono, 1995:14). En ulempe, der typisk ses ved sammensætningen af en 
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diversificeret arbejdsgruppe, er et stigende konfliktpotentiale, hvilket kan tænkes at give 

udfordringer i forhold til at fremme åben kommunikation og tillid.   

Med udgangspunkt i ovenstående perspektiv bliver gruppens åbenhed, 

kommunikation og udveksling af ideer helt centralt, hvilket også er elementer, der fremhæves i 

afsnittet omkring kreativ tænkning (3.5.1.1.).  Åbenhed fremmes ofte i en kontekst, hvor 

medlemmerne har tillid til hinanden. I modsætning hertil peger Christian Bryge & Søren Hansen 

(2014) på frygt, som værende hæmmende for kreativitet: “Fear is a dominant emotion in most 

people’s lives. Fear can make us act, and fear can make us conform. The latter aspect plays a 

significant role for our creativity, because it means we might limit our application of knowledge if 

we conform to standard solutions” (Byrge & Hansen, 2014:81).  

Diversitet fremhæves yderligere af Isaksen et al. (2000-2001) som 

kreativitetsfremmende i kraft af debatter, hvor der skal være plads til uenighed i perspektiver og 

ideer, og plads til forskellig erfaring og viden. Herved gives der plads til organisationens mange 

stemmer, hvilket åbner for muligheden for at videreudvikle hinandens ideer. Dette perspektiv 

understøtter undersøgelsens videnskabsteoretiske forståelse af, at menneskelig interaktion, dialog 

og sprog er virkelighedsskabende, og dermed også afgørende for det kreative potentiale.  

Som følge af ovenstående vil jeg i analysen inkludere Falckreddernes syn på de teams, 

som de i deres daglige arbejde indgår i. Herunder ønsker jeg at opnå forståelse af deres oplevelse 

af elementer som diversitet, tillid, gensidig sparring, engagement, åbenhed og kommunikation. 

Freedom & autonomy 

Dimensionen relaterer sig til medarbejdernes behov for frihed og autonomi til selv at definere, 

hvordan et mål skal opnås. Det et imidlertid ikke en forudsætning, at medarbejderne skal have 

frihed til selv at bestemme, hvilke mål der er tale om (Amabile, 1998). Amabile et al. (1996) 

fremhæver, at der er en følelse af kontrol på spil for medbarbejderne: “Freedom in deciding what 

work to do or how to do it: a sense of control over one's work” (Amabile et al. 1996:1166).  

Når individer og teams har stor grad af selvbestemmelse og kontrol over deres eget 

arbejde og egne idéer, giver det også i højere grad mulighed for at opnå de fordele, der potentielt 

er, ved at indgå i et diversificeret team som beskrevet ovenfor, da man får mulighed for at finde og 

benytte nye løsningsmetoder til at løse en given opgave.  
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Yderligere vil frihed til at løse en opgave, øge chancen for at gruppen kan nyde godt af 

de karakteristika, som tidligere er beskrevet i forbindelse med teorien om flow (Csikszentmihalyis, 

1997). Dermed gives der også større mulighed for at medarbejderne arbejder ud fra en indre 

motivation, som er understøttende for kreativitet (Amabile et al., 1996).  

Isaksen et al. (2000-2001) lægger også vægt på frihed og pointerer, at medarbejdere, 

der har frihed og ressourcer til selv at definere og udføre deres arbejde, motiveres til at tage nye 

initiativer samt til at opsøge og dele viden om arbejdet med andre. I modsætning hertil ses arbejde 

som er underlagt stringente regelsæt og fastdefinerede roller med fastlagte rutiner og lav mulighed 

for at redefinere opgaver. Her synes det relevant at fremhæve, at roller, jævnfør tidligere 

fastlæggelse af indeværende undersøgelses syn på organisationer, ikke er fastlåste størrelser: ”Roles 

are negotiated and enacted, not predetermined by job descriptions” (Anderson, 2012:77) 

Ud fra ovenstående vil jeg i analysen se på Falckreddernes oplevelse af frihed i deres 

arbejde. Både i forhold til deres individuelle opfattelse af kontrol og graden af selvbestemmelse, og 

i forhold til de formelle organisatoriske retningslinjer og roller som er opstillet. Amabile et al’s. 

(1996) empiriske arbejde har vist, at denne dimension bedømmes som havende begrænset 

betydning for kreativitet, hvilket jeg vil have i mente og forholde mig kritisk til i den efterfølgende 

analyse og diskussion.  

Ressources 

Denne dimension beskriver Amabile et. al. (1996) således: “Access to appropriate resources, 

including funds, materials, facilities, and information” (Amabile et al. 1996:1166). Her er det 

underforstået, at der skal være afsat tilstrækkeligt med ressourcer til, at medarbejderne kan 

anlægge en eksplorativ tilgang til problemløsning og generering af nye ideer, så de ikke føler sig 

pressede til at vælge den mest umiddelbare løsning.  

Isaksen et. al. (2000-2001) omtaler endvidere psykologiske udfordringer, der opstår 

som resultat af manglende ressourcer: ”Resources and technology can impact the feeling and 

attitudes of people in the organization by either facilitation or inhibiting appropriate behaviours. A 

lack of key resources can often frustrate and provide barriers to creative thinking and limit initiative” 

(Isaksen et al., 2000-2001:174) 
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 I analysen vil betydningen af denne dimension blive berørt med henblik på at 

undersøge, om kravet til ressourcer har en særlig betydning for medarbejdere, der arbejder med liv 

og død. Dog kan det være svært for medarbejderne at gennemskue, hvilken mængede ressourcer 

der er den rette i en given situation, og det vil variere i forhold til forskellige problemstillinger. 

Amabile et al. (1996) har påvist, at denne dimension kun har lille betydning for kreativitet i praksis, 

hvilket denne undersøgelse stiller spørgsmålstegn ved.    

 
Challenges 

Kategorien challenge omhandler, at der skal være en balance imellem udfordringen i en opgave og 

opgaveudførerens eller gruppens domænerelevante egenskaber. Amabile et al. (1996) beskriver 

her: ”A sense of having to work hard on challenging tasks and important projects” (Amabile et al. 

1996:1166).  

Som tidligere omtalt opstillede Mihaly Csikszentmihalyi i 1975 den originale flow 

model, der netop beskæftiger sig med forholdet mellem udfordringer, kompetencer og flow 

(Csikszentmihalyi, 1975). Flow kan i denne sammenhæng karakteriseres ved følgende forståelse af 

forholdet mellem kompetencer og udfordringer: ”A balance between perception of one’s skills and 

the perception of difficulty of the activity (task demand). In this state of balance, one feels both 

optimally challenged and confident that everything is under control” (Engeser og Rheinberg, 2008:1). 

For at opnå flow og dermed fremme det kreative potentiale er det altså vigtigt, at medarbejdene 

føler sig udfordret af opgaven, men dog ikke så udfordret, at de mister følelsen af kontrol og følelsen 

af at have kompetencer til at klare opgaven. Ved dette perspektiv er der fokus på medarbejdernes 

egne perceptioner. Dermed fremstiller teorien ikke en opfattelse af, at der skal være faktuel 

overensstemmelse imellem kompetencer og udfordringer, hvilket kunne forekomme i en mere 

realistisk én til én ontologisk forståelse af verden (Justesen et al., 2010).  Således passer denne teori 

godt sammen med en kvalitativ tilgang til analysen, hvor medarbejdernes perceptioner eller 

forståelse af diverse fænomener søges undersøgt gennem interviews. Ud fra flow modellen bliver 

det tydeligt, at der er tale om en vanskelig, men ikke desto mindre betydningsfuld, balanceøvelse, 

idet manglende balance mellem udfordring og kompetence kan føre til, at medarbejderne vil føle 

angst, kedsomhed eller miste interessen for opgaven (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988). 
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I forbindelse med denne dimension synes det igen relevant at foretage en overvejelse 

angående stress, da stress kan opstå hos en medarbejder, hvis der er dårlig overensstemmelse 

mellem arbejderens kompetencer og arbejdets krav. Der bør derfor hverken blive stillet for høje 

krav, som medarbejderen ikke kan indfri, eller for lave krav, så medarbejderne ikke oplever at kunne 

bruge deres viden og kompetencer. I forlængelse heraf bør medarbejderen som beskrevet ikke være 

i flow hele tiden, da mentalt krævende arbejde og overdrevent engagement kan føre til en tilstand, 

hvor evnen til at slappe af forstyrres, hvilket disponerer medarbejderen for udvikling af stress 

(French, Caplan og Harrison, 1982).  

 På baggrund af ovenstående, vil analysen have fokus på Falckreddernes perception af 

balancen mellem deres arbejdsopgaver og deres kompetencer. Endvidere synes det interessant at 

undersøge, hvilke følelser medarbejderne oplever i forbindelse med opgaver, de opfatter som 

havende forskellige niveauer af udfordring. I tråd hermed synes det relevant at spørge ind til, 

hvorvidt de føler sig påvirkede af stres i arbejdet.  Amabile et al. (1996) har også påvist, at denne 

dimension kun har lille betydning for kreativitet i praksis, hvilket denne undersøgelse stiller sig 

kritisk overfor.    

2.1.3.2.2 Dimensioner der hæmmer kreativitet  

Herunder ses nærmere på hvilke dimensioner, der er med til at hæmme kreativitet i kulturer.  

Workload pressure 

Den første af de hæmmende dimensioner som Amabile et al. (1996) beskriver er workload pressure: 

“Extreme time pressures, unrealistic expectations for productivity, and distractions from creative 

work” (Amabile et al. 1996: 1166). Arbejdsbyrden menes altså at kunne hæmme kreativitet, hvis der 

er uoverensstemmelse mellem forventninger og resultater.  

Denne dimension kan ses som en forlængelse af diskussionen omkring challenges, og 

fremhæver den negative side af et for højt arbejdspres. Forholdet mellem, hvornår eksempelvis et 

tidspres underminerer kreativitet og, hvornår det opfattes som en udfordring og dermed virker 

kreativitetsfremmende, er således ikke entydigt, men afhænger af kontekstuelle elementer. Ifølge 

undersøgelser er det især hæmmende for kreativiteten, hvis presset bliver påført udefra, og dermed 

ikke er selvvalgt (Amabile et al., 1996).  
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 I analysen vil der blive lagt vægt på at opnå forståelse omkring Falckreddernes 

opfattelse af tidspres og forventninger til resultater i deres daglige arbejde og på at forstå, hvor 

dette pres kommer fra samt ikke mindst, hvordan det påvirker deres mulighed for at udforske 

alternative løsningsforslag i arbejdet. 

Organizational impediments. 
 

Den sidste dimension er bredt defineret: ”An organizational culture that impedes creativity through 

internal political problems, harsh criticism of new ideas, destructive internal competition, an 

avoidance of risk, and an overemphasis on the status quo” (Amabile et al., 1996: 1166). Isaksen et 

al. (2000-2001) peger på konflikter, som havende indflydelse på kreativitet, idet et højt niveau af 

konflikter medfører en lavere grad af vidensdeling og en modarbejdelse af hinandens arbejde. Som 

nævnt under workgroup encouragement kan debatter åbne op for nye muligheder, og dermed kan 

en vis grad af kritik og konflikt være hensigtsmæssig i forbindelse med kreativitet, men kan også 

medføre mistet tillid, hvilket som tidligere beskrevet kan føre til frygt eller angst, der hæmmer 

kreativitet.  

 Som følge af ovenstående gennemgang vil jeg i analysen have blik for Falckreddernes 

opfattelse af hvordan konflikter håndteres i organisationen samt for deres opfattelse af 

organisationens åbenhed for nye ideer.  

2.1.3.2.3. Kritiske refleksioner vedrørende KEYS  

De forskningsdata, der ligger til grund for KEYS, er indsamlet over en 12-årig periode fra 1987-95 

med deltagelse af mere end 12.000 personer fra 26 forskellige virksomheder (Amabile, 1997). 

Dermed ligger der et omfattende datamateriale til grund for modellen. Mathisen og Einarsen (2004) 

fremhæver i deres undersøgelse af forskellige instrumenters validitet og reliabilitet også KEYS, som 

værende et af de bedste redskaber til måling af organisationskulturers kreativitet. KEYS modellen 

revideres fortsat løbende, og der åbnes op for nye forskningsmæssige problemer, som bør 

udforskes. Disse forudsætninger gør denne model meget tiltalende.  

På trods af, at Amabile et al.’s (1996) studier viser, at de ovenstående dimensioner kan 

fremme eller hæmme kreativitet, er forskerne påpasselige med at drage endegyldige konklusioner 

vedrørende kausalitet. Dette skyldes at der er tale om komplekse fænomener. Dermed kunne man 

sætte spørgsmålstegn ved, om dimensionerne i virkeligheden bør ses som konsekvenser af kreativt 

arbejde, i stedet for at de ses som årsager til det kreative arbejde. Der kan også være tale om en 
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interaktion, hvor dimensionerne påvirker kreativiteten samtidig med, at de er et produkt af 

kreativiteten.  

Dette leder videre til det næste kritikpunkt af modellen, nemlig, at strukturen i de 

opstillede dimensioner og grænsen imellem dem er meget uklare. I praksis kan der derfor tænkes 

at komme overlap mellem målingerne. Dette ses dog som uundgåeligt, idet feltet er meget 

komplekst, og alting skabes i kraft af sociale processer. Dette medfører dog en metodisk udfordring, 

som jeg ikke kan se mig fri for at være påvirket af. Derfor vil der i analysen også forekomme 

overlappende fortolkninger, som berører både det organisatoriske, ledelsesmæssige og individuelle 

niveau, samt kan henledes til flere dimensioner ad gangen.  

Som opsummering betragtes arbejdsprocesser som overvejende sociale, og dermed 

er KEYS relevant, idet den fremhæver elementer der påvirker det kreative potentiale på både et 

organisatorisk niveau, et gruppeniveau og et ledelsesmæssigt niveau, hvilket stemmer godt overens 

med undersøgelsens ontologiske standpunkt.  

 

2.1.3.3 Opsamling  

Både CTOCI og KEYS byder på interessante elementer i forhold til at undersøge en virksomheds 

kreative potentiale. I denne undersøgelse har jeg valgt overvejende at fokusere på de elementer, 

der udgør den sociale kontekst, fremfor at fokusere på kreativitet set gennem et indadskuende 

individperspektiv. Dette valg er fortaget, idet specialets videnskabsteoretiske interessefelt er sociale 

processer (Justesen et al. 2010).  

 I udarbejdelsen af en revideret arbejdsmodel til brug i analysen inddrages udvalgte 

perspektiver vedrørende medarbejdernes ekspertise, kreativ tænkning og indre motivation. Dette 

gøres ud fra en forståelse af, at alle tre komponenter bliver til i kraft af og påvirker de sociale 

interaktioner, der er udspiller sig i denne organisatoriske sammenhæng, hvorved komponenterne 

får relevans i en undersøgelse af Falcks kreative potentiale.  

 Endvidere inddrages udvalgte perspektiver vedrørende de behandlede elementer i 

KEYS modellen: organizational encouragement, supervisory encouragement, work-group support, 

freedom and autonomy, sufficient resources and challenging work, workload pressure and general 

organizational impediments. Challenges, Work group support, Organizational og Supervisory 

encouragement har i Amabiles empiriske arbejde vist sig at have størst indflydelse i forhold til at 
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understøtte kreativitet, mens ressourcer, arbejdspres og frihed forekommer at have mindre 

betydning (Amabile et al., 1996). Denne forståelse af elementernes varierende betydning, vil blive 

taget op til kritisk overvejelse i forbindelse med analyse af Falcks kreative potentiale.  

2.1.4 Arbejdsmodel 
Med afsæt i ovenstående behandling og kritik af fænomenet organisation, begrebet kreativitet samt 

modellerne CTOCI og KEYS ønsker jeg at opstille en arbejdsmodel, der skal danne ramme for en 

analyse og diskussion af Falcks kreative potentiale, hvor konteksten særligt kan karakteriseres ved, 

at der dagligt arbejdes med liv og død. Jeg vil gå direkte til sagen, og lægge ud med en præsentation 

af modellen, for derefter at diskutere, hvordan den hænger sammen med ovenstående teoretiske 

fundament.  

 Arbejdsmodellens omdrejningspunkt er Falcks kreative potentiale, og den består af tre 

dimensioner og tre analyseniveauer samt den omgivende kontekst. De tre dimensioner er: 

engagement/motivation, kompetencer og udfordringer samt frihed og arbejdspres. De tre 

analyseniveauer er: individ/gruppe niveau, ledelsesniveau samt et organisatorisk niveau. Dertil ses 

konteksten, som et element der omgiver hele modellen, og er af betydning for de tre dimensioner 

såvel som de tre analyseniveauer.  
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 Arbejdsmodellen er i høj grad influeret af modellerne CTOCI og KEYS. Dog er dimensionerne også 

præget af den teoretiske behandling og kritik, som er foretaget ovenfor ved hjælp af anden 

eksisterende litteratur. For eksempel forekommer det på baggrund af denne undersøgelses syn på 

organisation som fænomen væsentligt at fremhæve, at dimensionerne, som de er opstillet i CTOCI 

og KEYS, ikke bør betragtes som selvstændige fænomener. I stedet vil forståelsen i 

arbejdsmodellen afspejle, at de opstillede dimensioner konstrueres løbende igennem sociale 

processer og interaktioner. Dette er søgt afbilledet i modellen ved at anvende stiplede linjer til at 

adskille de forskellige niveauer og dimensioner. De stiplede linjer skal altså illustrere, at 

virkeligheden ses som flydende og komplekse fænomener, og at alle niveauer og dimensioner 

bliver til i kraft af hinanden (Justesen et al, 2010).  

De forskellige teoretiske elementer og områder, der indgår i arbejdsmodellen, er 

endvidere både fundet i litteratur inden for den individualistiske såvel som den sociokulturelle 

tradition, og arbejdsmodellen afspejler en forståelse af, at kreativitet både kan ses som frembragt 

ved hjælp af egenskaber hos en person, et resultat af en særlig proces eller som opstået i kraft af et 

pres.  Dette er blandt andet afbilledet i arbejdsmodellen ved de forskellige analyseniveauer: 

individ/gruppe niveau, ledelsesniveau samt et organisatorisk niveau, hvor de alle antages at have 

selvstændig betydning for Falcks kreative potentiale, hvilket står i modsætning til udelukkende at 

fokusere på enkelte kreative individer eller udelukkende at fokusere på et kreativt arbejdsmiljø. 

Sammensætningen af individ og gruppe i en enkelt dimension, kan siges at være i tråd med Amabile 

et al.’s (1997) anskuelse i CTOCI modellen, hvor de tre komponenter: ekspertise, kreativ tænkning 

og indre motivation, ses som forudsætninger for kreativitet hos individer eller små grupper.  

2.1.4.1 Matrix over undersøgelseselementer og -områder  

Med afsæt i ovenstående synes det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at opstille rigide 

definitioner og afgrænsninger for de tre opstillede dimensioner. Beskrivelsen, undersøgelsen og 

forståelsen af disse tre dimensioner vil i stedet blive udgjort af en række elementer og områder, der 

er udvalgt på baggrund af den tidligere teoretiske behandling, og som ses som værende gensidigt 

påvirkelige. En konkret fremstilling af de udvalgte elementer og områder ses i den efterfølgende 

matrix model.   
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Engagement/motivation Kompetencer og Udfordringer Frihed og Arbejdspres 

Individ/
Gruppe 

Hvilke motivationselementer benyttes 
– indre/ydre? 
 
Flow tilstanden: klare mål, omgående 
feedback på handlinger, balance 
mellem udfordringer og evner, 
udelukkelse af distraktioner, ingen 
bekymring for at fejle, minimal 
selvbevidsthed, tidsfornemmelsen 
forsvinder og aktiviteten er målet i sig 
selv 
 
Tillid, gensidig sparring, engagement.  

Ekspertise(redder): domænerelevant erfaring og 
mulighed for uddannelse/træning.  
 
Personlighedstyper og -træk: selvdisciplineret, 
risikovillig, tolerant over for tvetydighed, 
udholdende i forbindelse med frustration og relativt 
uinteresseret i social anerkendelse 
 
Diversitet, åbenhed og kommunikation 
 
Balancering af arbejdsopgaver og kompetencer.  
 
Følelser af stres i arbejdet? 

Følelsen af kontrol og graden 
af selvbestemmelse 
 
Tidspres og forventninger til 
resultater. 
 
Mulighed for at udforske 
alternative løsningsforslag  

Ledelse Rollemodeller, sætte klare mål, 
understøtte gruppearbejdet, støtte 
enkeltpersoners bidrag samt udvise 
tillid til de ansatte.  
 
Opfordres der til at forholde sig kritisk 
til eksisterende viden og rutiner i 
arbejdsprocessen, samt deres ledere. 

Ekspertise(ledelse): domænerelevant erfaring og 
mulighed for uddannelse/træning. 
 
Divergent tilgang til problemløsning.  
 
Perception af balancen mellem arbejdsopgaver og 
kompetencer.  
 

Følelsen af kontrol og graden 
af selvbestemmelse 
 
Tidspres og forventninger til 
resultater. 
 
Mulighed for at udforske 
alternative løsningsforslag 

Organisa
tion 

Rummelighed overfor risikovillighed, 
involvering af medarbejdere i 
langsigtede mål samt mulighed for at 
udveksling af viden og nye ideer på 
tværs i organisationen.  

Ressourceallokering  Formelle retningslinjer og 
roller/jobbeskrivelse 

 

2.1.4.2 Perspektiv 

Arbejdsmodellen kan altså ses som en matrix, der kombinerer forskellige dimensioner og 

analyseniveauer. Den afspejler, at virkeligheden er kompleks, og giver et billede af, at undersøgelser 

i organisationer som tidligere nævnt er vanskelige og kan foretages ud fra mange forskellige 

perspektiver. For at begrænse denne undersøgelses omfang vil jeg som tidligere bebudet undersøge 

modellens komponenter ud fra Falckreddernes perspektiv, og herefter vil jeg drage konklusioner på 

baggrund af deres forståelse af disse komponenter. 

2.1.4.3 Opsamling 

Udvalgte elementer og dimensioner fra den CTOCI og KEYS er på baggrund af den kritiske behandling 

reorganiseret i arbejdsmodellen og sat ind i en alternativ forståelsesramme, hvorfra jeg vil analysere 

casen. Hele modellen kan ses som et billede på tilstedeværelsen af sociale processer, der udspiller 

sig og tager form som en organisatorisk sammenhørighed. De tre opstillede dimensioner og 

analyseniveauer vil blive behandlet ud fra Falckreddernes perspektiv med henblik på at undersøge 

muligheder og udfordringer for kreativitet i Falck. Den særlige kontekst og dens betydningen 

behandles i den efterfølgende fremstilling af det empiriske materiale samt gennem analysen. 
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3.1 Metodetilgang: case og empiri 

I dette kapitel foretages først en præsentation af den valgte case, en empirisk funderet udredning 

af Falck som organisatorisk kontekst og efterfølgende en gennemgang af de metodiske elementer, 

som i kombination danner ramme for udvælgelse og behandling af den indsamlede empiri.  

3.1.1. Falck som organisatorisk kontekst  
Ved dette speciales udarbejdelse, i første halvår af 2016, er Falck A/S en stor international spiller, 

der er repræsenteret med sine aktiviteter i 45 lande fordelt på fem kontinenter, har mere end 

38.000 ansatte og en omsætning på 15 milliarder kroner (Falck, 2016). Falcks nuværende fire 

forretningsområder er defineret i overensstemmelse med grundlæggeren Sophus Falcks gamle 

kerneforretning og dækker følgende: Redning, assistance, sundhed og sikkerhedstræning (Falck, 

2016). Falck har udviklet sig fra at være en traditionel familievirksomhed til nu at være en 

virksomhed ejet af kapitalfonde. Allan Søgaard Larsen er i dag direktør for virksomheden, og Falcks 

hovedaktionærer er Lundbeckfonden og KIRKBI (Falck, 2016). 

Denne undersøgelses empiriske felt ligger inden for den største og mest traditionsrige 

af disse fire forretningsområder, nemlig redning, der omfatter ambulancekørsel, brandtjeneste og 

sygetransport (Falck, 2016). Disse tre områder eksisterer i stærk tilknytning til hinanden, blandt 

andet i kraft af fælles traditioner og delte fysiske arbejdsrammer på stationerne (Falck, 2016).  

Virksomheden forsøger at adskille sig fra konkurrenter ved at levere service af høj 

kvalitet og gennem efterlevelse af virksomhedens seks kerneværdier, hvilket blandt andet 

understreges i den nyeste årsrapport fra 2015 ved følgende citat: ”Falck has strong competencies in 

preventing and handling crisis situations through local organisations in a global network based on 

its strong values of assisting people in emergency situations.” (Falck, 2015:1). Værdierne fremstilles 

herunder igennem et tilbageblik på grundlaget for, at Falck blev til. Argumentet for at inkludere et 

tilbageblik er, at konteksten ses som en social konstruktion, og organisationens historik dermed må 

antages at have indflydelse på de eksisterende sammenhænge og opfattelser, der kendetegner 

Falck i dag. Benson (1977) beskriver denne proces på følgende vis: ”people are continually 

constructing the social world. Through their interactions with each other social patterns are 

gradually build and eventually a set of institutional agreements is established” (Benson, 1977:3). Her 

er det derfor vigtigt at huske, at det historiske rids blot er en gengivelse, tilvejebragt ved hjælp af 
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nedskrevne og mundtlige fortællinger, som er socialt konstruerede og løbende modificeres. Der er 

altså ikke tale om en endegyldig præsentation af en statisk virkelighed. Den proces, som Benson 

beskriver, fortsætter således med at påvirke vores forståelse af verden: ”Through continued 

interactions the arrangements previously constructed are gradually modified or replaced” 

(Anderson, 2012:77).  

3.1.1.1 Grundlæggende værdier 

Falck blev oprettet som Redningskorps i 1906, den første af sin slags i Danmark, af Sophus Falck. 

Grundlæggeren fandt inspiration til dette nye tiltag, da han den 3. oktober 1884 var vidne til 

branden på Christiansborg slot, og han har beskrevet sine indtryk således:  

”Da jeg kom ind paa Slotspladsen, forefandt jeg her et forrygende Virvar af raabende og skrigende 

Mennesker, en forvirret og raadløs Hob, som ikke syntes at foretage sig nævneværdigt udover at 

give deres oprørte Følelser Luft. … Aldrig skal jeg glemme det trøstesløse Syn, denne forfærdelige 

Slotsbrand frembød … Men jeg fik ved denne Lejlighed en klar Forstaaelse af, hvor nødvendig 

Organisation, Ro, Disciplin, indøvede Folk og ordentligt Materiel er, om en saadan Brand skal 

bekæmpes rationelt, og om det skal lykkes, under sådanne Forhold, at redde, hvad reddes kan” 

(Falck, 2016).  

Træder man ind på en hvilken som helst Falckstation i verden, vil man blive mødt af et billede i 

ramme, der portrætterer grundlæggeren. Det er tydeligt, at denne mand fortsat bliver tillagt stor 

betydning i Falck, hvor han til stadighed citeres i diverse nutidige arbejdsplaner, politikker og i det 

månedlige nyhedsbrev for medarbejderne; ”Help”. Ikke mindst er hans mission og visioner blevet 

omformuleret til de seks kærneværdier, der i dag danner ramme om alt, hvad Falck foretager sig på 

det strategiske- såvel som på det operationelle niveau (Mintzberg, 1993). De seks værdier fremgår 

af Falck.dk såvel som på plakater, der er at finde på alle Falckstationer, og de indgår som en vigtig 

del af onboardningprocessen for nye medarbejdere. De opstilles her:  

 Handlekraftig: Søger løsninger frem for problemer, tager ansvar, viser initiativ, og løser 

opgaven til tiden.  

 Hjælpsom: Ønsker at sikre mennesker tryghed i deres hverdag, går et skridt længere, deler 

ud af viden og sætter en ære i at være betænksomme og omsorgsfulde.  
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 Hurtig: Rykker ud, øjeblikkeligt og beslutsomt, når som helst mennesker er i nød, har styr på 

situationen, er fleksible, men fokuserede og gør det rigtigt første gang.   

 Kompetent: Gør konstant vores yderste for at vedligeholde og forbedre vores færdigheder, 

dygtiggør os i takt med, at organisationen vokser og møder nye udfordringer, leverer altid 

varen og er fast besluttet på at lære og føje nye lag til vores kompetencer. 

 Tilgængelig: Er altid til rådighed og parate til at hjælpe, er her for at hjælpe, er venlige og 

imødekommende og er lydhøre og omgængelige. 

 Troværdig: Gengælder andres tillid ved altid at holde vores løfter, er til at stole på, 

ansporer til åben dialog med kolleger og de samfund, vi tjener og er pålidelige, 

beslutsomme og hensynsfulde.  

Disse værdier giver samlet set, et godt billede af den kultur, der er fremherskende i Falck, og som 

kendetegner både den enkelte redder samt den overordnede måde at gøre tingene på. I den 

efterfølgende analyse overvejes disse værdiers betydning for det kreative potentiale.  

3.1.1.2 Balancering af røde og blå aspekter 

Den nuværende direktør, Allan Søgaard Larsen, har modtaget stor ros for sin ledelse af Falck og 

fremstår, ligesom stifteren selv, som en markant leder. Han har imidlertid stået over for nogle andre 

udfordringer end Sophus Falck. Der er blandt andet en udfordring i forhold til at balancere den 

eksisterende Falck-identitet og -kultur som Sophus Falck selv var garant for nemlig en overbevisning 

om, at man skal hjælpe, uanset om man bliver betalt eller ej, med behovet for en stærk 

forretningsfornemmelse og resultaterne på bundlinjen. Allan Søgaard Larsen beskriver selv i et 

interview med Berlingske Business denne udfordring på følgende vis: ”Der er jo megen omsorg i 

Falck. Vi har sådan en tage-sig-af og holde-om kultur, og en meget stærk Falck-identitet i 

virksomheden. Og den kultur er meget svær at kombinere med en stærk forretningsforståelse og en 

fornemmelse for bundlinjen” (Berlingske Business, 2006). I og med Falck er et privatejet selskab, er 

man dog nødt til at have et stærkt fokus på profitabilitet og indtjening, for at kunne sikre afkast til 

aktionærerne (Falck, 2015:1).  

Dermed kan man tale om, at der er nogle stærke, blødere røde værdier at tage hensyn 

til samtidig med, at virksomheden må kunne rumme mere kommercielle blå værdier. I tråd hermed 

er det karakteristisk for Falck, at mange medarbejdere bliver i organisationen i rigtig mange år, 

hvilket er med til at styrke fokus på de røde værdier. Stationsleder Bendt Trustrup beskriver sin 
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relation til Falck på følgende vis: ” For mit vedkommende kan man sige, at Falck har betydet noget 

for mig hele livet, fordi min far har været med i korpset. Jeg kom med som en lille knægt, når min far 

var på vagt i Lyngby. Det var de store røde biler, der fascinerede mig. Falck er hele mit liv, og min far 

følger stadigvæk med i mine gøremål. Jeg får stadig hilsener fra nogle af dem, min far arbejdede 

med.” (Berlingske Business, 2006). Dette citat er meget illustrerende for rigtig mange af 

Falckredderne, der ser arbejdet som en livsstil, hvilket er med til at udbygge det stærke 

værdigrundlag i Falck.  

Sammensmeltning af de fremhævede elementer kan samlet set siges at afspejle den 

redderkultur, der gør sig gældende i Falck, hvor man først og fremmest er optaget af at yde omsorg 

og hjælpe folk i nød (Berlingske Business, 2006). Dermed vil jeg definere redderkulturen som den 

dominerende kontekst, der inddrages i den efterfølgende analyse og diskussion af modellerne, 

CTOCI og KEYS.   

3.1.1.3 Kritiske refleksioner 

Det empiriske materiale, der anvendes i den efterfølgende analyse, udgøres således blandt andet af 

Falcks værdigrundlag, som anses at være centralt og repræsentativt for forståelsen af den 

organisatoriske kontekst i denne undersøgelse. Viden om dette værdigrundlag er tilvejebragt via 

informationssøgning på Falck.dk, begrænsede observationer på de lokale stationer samt Falcks 

’Årsrapport 2015’. Med undtagelse af de få nævnte observationer kan alle de valgte kilder betragtes 

som værende sekundære, idet de ikke er udarbejdet med denne undersøgelse for øje (Rasmussen, 

Østergaard og Beckmann, 2006:84). En konsekvens af dette er, at det udvalgte materiale, der er 

inddraget for at skabe forståelse af værdigrundlaget, kunne vise sig ikke at være de mest væsentlige 

at fremhæve som en del af den organisatoriske kontekst i denne sammenhæng. Imidlertid giver de 

sekundære data et godt afsæt til at planlægge den efterfølgende indsamling af primærdata gennem 

kvalitative interviews (Rasmussen et al., 2006). Endvidere kan de konkrete, sekundære data 

betegnes som værende interne kilder, idet de er udarbejdet internt i virksomheden (Rasmussen, et. 

al., 2006:84). Ved udelukkende at bruge interne kilder kan man tale om en metodisk begrænsning, 

som til en vis grad er i strid med forestillingen om, at fænomener skabes og påvirkes af interne såvel 

som eksterne interaktioner. Dog accepterer jeg dette gennem en forståelse af, at medarbejdernes 

opfattelser afspejler summen af interne og eksterne interaktioner, idet der er tale om flydende 

overgange.  
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Som anden del af det empiriske materiale ses en række kvalitative interviews, der 

afspejler de sociale aktørers forståelse af de fænomener, som gør sig gældende i Falck.  

3.1.2 Kvalitative forskningsinterviews 
Med henblik på at indsamle empiri til den forestående analyse og diskussion af modellernes evne til 

at sige noget om det kreative potentiale i Falck, er valget faldet på en række kvalitative 

forskningsinterview (Justesen et al, 2010:53). Denne metode synes at være i overensstemmelse 

med undersøgelsens syn på interaktion som virkelighedsskabende, idet interviewet ifølge Steinar 

Kvale (2007) kan anskues som en samtale, og dermed en basal form for menneskelig interaktion: If 

you want to know how people understand their world and their lives, why not talk with them? (Kvale, 

2007:2). Forskningsinterviewet adskiller sig dog fra almindelig dagligdags konversation ved at være 

nøje tilrettelagt og guidet af en række metodiske principper.  

Mere konkret er det personlige enkeltinterviews, der er gennemført som et fysisk 

møde mellem mig, som forsker og udspørger, og en række respondenter (Harboe, 2014:73). Der er 

altså tale om en ansigt-til-ansigt situation med alle de muligheder og begrænsninger, det giver. En 

fordel ved enkeltinterviewet er, at jeg kan sikre mig, at alle spørgsmål bliver besvaret, og at det er 

respondentens egne holdninger, der kommer til udtryk, da respondenten ikke i interviewsituationen 

underlægges gruppepres. Dog er det vigtigt at have i mente, at respondenternes egne holdninger 

er blevet til i kraft af social interaktion, hvorfor den enkeltes holdninger også til en vis grad må 

antages at være påvirket af eller afspejle holdninger i organisationen (Harboe, 2014:80). 

Argumentet for at vælge kvalitativ data skal ses i lyset af, at ambitionen er at producere viden, der 

viser den kompleksitet, flertydighed og ustabilitet, som kendetegner den sociale verden. (Justesen 

et al., 2010:66). Disse interviews kan betegnes som primærdata, idet de er foretaget med henblik 

på at øge viden omkring denne undersøgelses konkrete problemstilling, og de kan siges at give et 

øjebliksbillede af nogle eksisterende sociale forståelser og holdninger, der udspiller sig blandt 

udvalgte reddere i Falck (Rasmussen et al., 2006) 

3.1.2.1 Udvælgelse af respondenter 

Som udgangspunkt er respondenterne valgt tilfældigt, men dog med et ønske om at inddrage 

forskellige synsvinkler. Inden for Falck er det karakteristisk, at medarbejdere ofte ikke kun varetager 

én specifik opgave, men at de breder sig ud over flere forskellige roller, hvis fællesnævner er det, at 

hjælpe andre:  ”Vi laver meget det samme, vi har med syge mennesker at gøre (…) i det her rør, vi er 
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i, som hedder Emergency. Det handler om at hjælpe andre og give den bedste oplevelse til den syge 

patient” (Bilag 3, respondent 2, 3:47). Yderligere gælder redder-kulturen, der udspiller sig på 

opgaver og på stationen, for en bred vifte af redderstillinger med forskelligt jobindhold. Derfor synes 

det også relevant at give plads til disse forskellige perspektiver gennem det empiriske materiale. De 

udvalgte respondenter repræsenterer derfor forskellige typer af Falckreddere, der tilsammen 

blandt andet varetager opgaver indenfor ambulance, brand, S. T. redder (lillebror til ambulancen), 

rustvognskørsel og liggende sygetransport.   

Geografisk set repræsenterer respondenterne holdninger og forståelser, der knytter 

sig til en enkelt station. Dette valg er taget, da en afgrænsning af det empiriske felt synes 

hensigtsmæssigt for at kunne tydeliggøre kompleksiteten af de sociale fænomener på blot en enkelt 

station. Alle interviews er afholdt på respondenternes arbejdsplads, hvilket vil sige Gladsaxe station, 

med henblik på at skabe trygge rammer, hvor respondenterne kunne føle sig afslappede og åbne 

tæt på den kontekst, som interviewet omhandler.  

Helt overordnet er respondenterne udvalgt ved henvisning fra min chef og primære 

kontaktperson i Falck. Argumentet for denne tilgang til udvælgelse er ret praktisk, idet det forekom 

at være den mest fremkommelige indgangsvinkel til empirifeltet. Endvidere kan valget af Falck som 

casevirksomhed siges at være drevet af min egen interesse og motivation for at finde ud af mere 

om specifikt denne gruppe, som resultat af min ansættelse i Falck. Dermed kan den udvalgte gruppe 

af informanter i høj grad siges at være styret af min egen subjektive placering i ’verden’ i højere 

grad, end det er bestemt af en objektiv undersøgelse af, hvem det kunne være interessant at gøre 

til genstand for undersøgelsen (Ankersborg, 2013). Dette medfører en udfordring, da jeg gennem 

mit arbejde som studentermedhjælper på Group niveau har fået stor indsigt i fortroligt materiale 

på et organisatorisk plan, som dog i første instans retter sig mod senior leaders, og ikke stationsleder 

niveau.  På baggrund af min nævnte indsigt, har jeg måttet være påpasselig med ikke at blande 

perspektiverne sammen (Ankersborg, 2013). 

3.1.2.2 Interview proces 

Spørgeguide 

Forud for de planlagte interviews, udarbejdede jeg en spørgeguide, vist i bilag 2 og 3, der har 

fungeret som støtte undervejs i de udførte interviews (Harboe, 2014:77). I den forbindelse foretog 

jeg en række spørgetekniske valg.  
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For det første lægger interviewguiden op til en vis grad af standardisering, idet den 

lægger op til, at spørgsmålene stilles i en på forhånd fastlagt rækkefølge (Harboe, 2014:74). Dog har 

jeg under selve interviewet været åben for at springe rundt i rækkefølgen, hvis dette forekom mere 

naturligt i situationen, men stadig med intention om at dække alle spørgsmål i løbet af interviewet. 

For det andet kan interviewguiden siges at være semistruktureret, idet spørgsmålskategorierne er 

fastlagt på forhånd for at afspejle de ønskede belyste teoretiske fænomener men dog således, at 

ordlyden eller formuleringen af de enkelte spørgsmål ikke nødvendigvis har været identisk fra gang 

til gang (Harboe, 2014:74). Årsagen til at udarbejde en interviewguide, der til en vis grad er 

standardiseret og semistruktureret, er, at den empiriske undersøgelse er foretaget med henblik på 

at teste eksisterende teori, hvorfor de empiriske data må beskæftige sig med de fænomener og 

elementer, der fremhæves som relevante i de teoretiske modeller.  

En risiko, der følger med dette valg af at strukturere interviewet ud fra på forhånd 

bestemte dimensioner, er, at den flertydighed og ustabilitet, som kendetegner virkeligheden, ikke 

vil komme tid udtryk (Justesen et al, 2010:67). I et forsøg på at minimere denne problematik, har 

jeg lagt stor vægt på at stille åbne spørgsmål, hvor det er op til respondenten selv at vurdere hvilke 

svar og dermed data, de finder relevante at fremhæve indenfor de på forhånd fastlagte dimensioner 

(Harboe, 2014:75). Som eksempel på et åbent spørgsmål indgår følgende spørgsmål i 

interviewguiden: ”Beskriv en arbejdssituation, hvor du har fået en ide til hvordan noget kunne gøres 

anderledes” (Bilag 2 og 3). Jeg forventer ikke at få belyst alle aspekter ved denne metode, men håber 

at kunne finde frem til de dominerende forståelser, som eksisterer indenfor denne kontekst, og at 

kunne anskue genstandsfeltet med inklusion af de indfaldsvinkler, som et lokalt medarbejder- og 

ledelsesperspektiv kan tilvejebringe, frem for blindt at følge teoriens overordnede kategorier.  

Endvidere tager jeg i interviewsituationen højde for forskellige psykologiske 

spørgeteknikker, såsom bevidsthed om kropssprog og aktiv lytning, idet jeg anerkender, at jeg som 

forsker selv har indflydelse på, hvor vellykket interviewet bliver, og på, hvilke fænomener der 

belyses (Harboe, 2014:77). Der er ifølge Hermansen, Løw & Petersen (2009) mange måder at være 

aktivt lyttende på, blandt andet ved at være henvendt og vise interesse for det, som informanten 

beretter, at gentage ord som informanten bruger og at lave opsummeringer af det, man som 

interviewer hører, for at få bekræftelse fra informanten.  
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I praksis viste der sig blandt redderen en tendens til, at de begyndte at røre uroligt på 

sig, hvis spørgsmålene blev for ensformige, og de ikke følte fremdrift i interviewet, hvorfor jeg 

undervejs måtte revidere min spørgeteknik, og udvælge få centrale spørgsmål for at fastholde deres 

interesse. Dette kan skyldes at tid er en vigtig ressource indenfor redderkulturen, hvilket uddybes 

senere. Denne sensitivitet overfor tid og det at anvende en spørgeteknik, hvor der spørges meget 

direkte, blev i mere naturlig for mig efter et par interviews, og det var mit indtryk at de hurtigere 

åbnede op, i takt med at jeg blev mindre afhængig af spørgeguiden.  

Valg af medie 

Til dokumentering af de udførte interviews har jeg valgt at lave en lydoptagelse (Ankersborg, 

2013:72). Dette er gjort, da jeg foretog interviewene alene, og derfor risikerer at gabe over for 

meget, hvis jeg både skulle koncentrere mig om at stille spørgsmål og være aktivt lyttende, og 

samtidigt med skrive referat. Ved at optage interviewene har jeg haft mulighed for efterfølgende at 

fordybe mig i svarene samt for at se, hvor jeg muligvis ikke fik spurgt ind til det væsentlige, og 

forholde mig kritisk til egen indflydelse på den indsamlede data, samt for at spore, om der er 

udvikling i min egen forståelse/erkendelse og dermed ændring i kvaliteten af de spørgsmål jeg 

stillede. Det har også være nemmere at sammenligne interviewene i dybden efterfølgende, fordi de 

blev optaget. Selve optagelserne er vedlagt på cd, og anvendte uddrag fremgår af bilag 4. En bagside 

ved dette valg kunne være, at det skaber en kunstig situation, hvor respondenterne er mere 

bevidste om at det ikke er en almindelig samtale (Harboe, 2014:168) 

Anonymisering 

Da jeg selv arbejder i Falck, har jeg valgt at anonymisere respondenterne, og de er blevet oplyst 

om dette ved starten af interviewet. Dette har jeg gjort af hensyn til at fremme en åben dialog, 

hvor respondenterne ikke er hæmmede af udsigten til eventuelle konsekvenser ved at udlægge 

deres kritiske synspunkter (Kvale, 2005). En negativ effekt af dette valg kunne omvendt være, at 

respondenterne ikke føler sig lige så engagerede, idet de gennem deres deltagelse ikke i lige så høj 

grad opfatter at de kan forvente at påvirke til ændring af eksisterende praksis (Kvale, 2005)  

Afvikling 

Gennem interviewprocessen blev det helt tydeligt, at tid kan betragtes som en vigtig ressource i 

Falckreddernes hverdag. Jeg havde indledningsvis en ambition om at foretage otte interview af i 
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hvert fald en times varighed for at udforske de forskellige interviewtemaer i dybden. I praksis var 

dette imidlertid ikke muligt, da Falckredderne ikke kunne afsætte meget tid til interviews. De fleste, 

jeg henvendte mig til, ville med glæde hjælpe mig, forudsat at det kunne klares på ti minutter, for 

så krævede en ny opgave deres opmærksomhed. I flere tilfælde oplevede jeg også, at redderne 

forlod interviewet midt i en sætning, fordi alarmen gik.  

Selvom dette tidspres udgjorde en udfordring i forhold til at foretage dybde-

interviews, gav det mig god tid og mulighed for at observere de daglige interaktioner og rutiner på 

stationen i Gladsaxe. Når der ikke var alarmer, arbejdede alle efter stramme tidsrammer, og 

opgaverne på stationen var på forhånd fastlagt, hvilket betød, at jo flere alarmer der kom i løbet af 

en vagt, jo hurtigere måtte redderne arbejde med stationsopgaver, når de kom retur. Flere af 

redderne som, kom retur fra lange vagter ude på opgave, gik enten direkte i seng eller skyndte sig 

at spise for at være klar til næste alarm. Andre havde travlt med at komme hjem til familie efter 

nogle lange dage på arbejde. Denne bevidsthed om tid som vigtig ressource omtales af en af 

respondenterne på følgende vis: ”Hurtighed er en vigtig værdi, fordi hvert minut, der går, det kan 

gøre den helt store forskel (…) Tidspresset påvirker mig på den måde, at jeg gør alting klar, så vi ikke 

skal spilde tid på det senere. Det gælder både, når det er akut og, når det ikke er akut” (Bilag 3, 

respondent 4, 3:56: 16:36).   

3.1.2.3 Fortolkning og formidling 

Hermeneutisk tolkning 

Fortolkning som metode til behandling og analysering af det indsamlede empiriske materiale synes 

passende, da undersøgelsen anskuer verden som konstrueret i kraft af sociale interaktioner, dialog 

og sprog (Justesen et al., 2010).  

Som sagt fungerer kapitel 2, teoridiskussionen, som akkumuleret vidensfundament for 

indsamling af empiri samt efterfølgende analyse og diskussion. Ses der på specialets færdige 

struktur, fremstår akkumulation af viden i undersøgelsen som overvejende lineær (Ankersborg, 

2013:20). I praksis har der dog været tale om en overvejende iterativ vej gennem 

erkendelsesprocessen. Dette har betydning for fortolkningen af den indsamlede empiri, idet denne 

kan betragtes som en cirkulær proces, der løbende er foregået. Fortolkning og forståelse af 

undersøgelsens udvalgte teorier, modeller og empiri har således i kraft af hinanden givet anledning 
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til ny forståelse, som så har ført til ny fortolkning af både enkelte dele og helheder. Analysen 

foretages derfor ud fra en hermeneutisk tilgang (Harboe, 2014).  

Ifølge Steinar Kvale (2005) kan hermeneutik defineres som læren om at forstå og 

fortolke teksters mening, hvilket netop er ærinde ved behandling af de kvalitative interviews. Med 

henblik på at forstå disse teksters mening, og dermed få et indblik i eksisterende 

meningskonstruktioner i organisationen, inddrages konteksten og de relationer der ligger til grund 

for bestemte meningsskabelser angående udvalgte fænomener/dimensioner i analysen. 

Grundlæggende for denne tilgang er, at de enkelte dele kun kan forstås ved at se dem i 

sammenhæng, og at helheden må forstås ud fra de enkelte dele, der skaber helheden (Kvale, 2005).  

Denne tilgang kan derfor siges at være i overensstemmelse med undersøgelsens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt samt opbygningen af den teoretiske arbejdsmodel, der ser 

fænomener som gensidigt påvirkelige og løbende konstrueret. I forlængelse heraf indgår selve 

interviewprocessen, hvor viden konstrueres gennem interaktionen mellem mig som interviewer og 

den interviewede, i den cirkulære skabelse af viden (Kvale, 2005).  

Forståelsen af den indsamlede empiri og anvendelsen i analysen opstår således ud fra 

en cirkulær fortolkning, hvor der hele tiden veksles mellem en forståelse af enkelte dele og 

forståelse af helheder. Som konsekvens kan man ikke ved afslutningen af dette speciale antage, at 

fortolkningen har nået en egentlig objektiv afslutning, men man må i stedet affinde sig med, at der 

er tilvejebragt en tilstrækkelig plausibel forståelse for den helhed, der ønskes beskrevet. I tillæg 

betyder den cirkulære og fortolkende tilgang, at de endelige konklusioner vil bære præg af min egen 

forforståelse og mit oparbejdede erkendelsesniveau via forskningsprocessen.  

Kodning, rekontekstualisering og formidling 

Interviewene er behandlet ved hjælp af kodning (Harboe, 2014:169). Kodningen af den indsamlede 

empiri i denne undersøgelse adskiller sig fra den klassiske tilgang, hvor kategorier fastlægges på 

baggrund af en empirisk undersøgelse, idet den til dels er foretaget på forhånd, da interviewene er 

opbygget omkring den eksisterende teori, som er vist ved den tidligere opstillede arbejdsmodel. 

Dog synes det hensigtsmæssigt at anvende kodning af den empiri, som skal bruges til at foretage 

test af teorien, for at kunne skabe overblik og struktur i den efterfølgende analyse (Rasmussen et 

al, 2006).  
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Efterfølgende foretages en rekontekstualisering ved at sammenføre forståelserne i de 

forskellige interviews med det formål at afdække de udvalgte teoretiske fænomener i den givne 

kontekst (Harboe, 2014:171). Resultatformidlingen af de kvalitative interviews tager som følge heraf 

udgangspunkt i den opstillede arbejdsmodel. Dette gøres med det formål at identificere relevante 

undersøgelsesområder til den efterfølgende analyse og diskussion med henblik på at besvare 

undersøgelsens overordnede problemstilling. I bilag 4 ses en opstilling af respondenternes 

forståelser af arbejdesmodellens centrale fænomener illustreret ved udvalgte citater, som indgår i 

analysen.  

3.1.3 Kvalitetskriterier og metodereflektioner 

Selvom det socialkonstruktivistiske perspektiv fokuserer på interaktioner og sociale relationer, og 

det kan synes vanskeligt at komme med konkrete påstande, kan formålet med inddragelse af 

ovenstående empiri siges at være en søgen efter sandhed. Gerd Christensen (2011) ser i tråd 

hermed empiri som en vej til objektivitet: ”Fundamentet for al videnskab er at give os adgang til 

sandheden om objektet eller virkeligheden. En af måderne, hvorpå man inden for videnskaben søger 

at eliminere subjektiviteten og gøre krav på objektivitet, er gennem empiri.” (Christensen, 2011:25). 

Herunder klarlægges yderligere overvejelser vedrørende metodetilgangen samt styrker og 

svagheder i forhold til nogle konkrete samt mere abstrakte principper (Ankersborg, 2013:69) 

3.1.3.1 Etik 

Med henblik på at tage hånd om de etiske overvejelser, der opstår i forbindelse med kvalitative 

interviews, har jeg forud for afvikling af disse, foretaget nogle valg og kritiske refleksioner.  

Da viden ses som socialt konstrueret, må man indledningsvist overveje, hvilken effekt 

undersøgelsen har på de involverede respondenter, mig selv som interviewer samt de 

organisatoriske omgivelser (Homan, 1991). Dette gøres, da hver interaktion, herunder eksempelvis 

de spørgsmål der stilles, er meningsdannende, og kan have indflydelse på individernes efterfølgende 

opfattelser og handlinger (Anderson, 2012). Det er også på baggrund af denne overvejelse, at 

respondenterne i denne undersøgelse er anonymiserede. Endvidere er det værd at overveje om de 

spørgsmål, jeg har valgt at medtage i interviewguiden, er hensigtsmæssige i forhold til at afdække 

de væsentlige fænomener, der er på spil og, om jeg fik fulgt tilstrækkeligt op på respondenternes 

svar til at opnå en dybdegående forståelse.    
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3.1.3.2 Gennemsigtighed og relevans 

Traditionelt set antages det, at videnskabelige undersøgelser skal udmunde i muligheden for at 

komme med generaliserende konklusioner og formulering af lovmæssigheder (Christensen, 

2011:19). Denne forståelse er opstået med naturvidenskaben som forbillede. Formålet i en sådan 

undersøgelse er at frembringe viden, der er forklarende, og at komme med forudsigelser. I 

modsætning hertil er formålet i denne undersøgelse at skabe viden, der kan bidrage til forståelse af 

socialt konstruerede fænomener. I kraft af at der er tale om socialt konstruerede fænomener, der 

er kontekstafhængige, synes det derfor ikke hensigtsmæssigt at stræbe efter at opnå 

generaliserbare resultater, hvorfor valget er faldet på kvalitative interview fremfor eksempelvis 

kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Endvidere afvises ønsket om at opnå generaliserbarhed, 

igennem valget af den videnskabsteoretiske tilgang, hvor konstruktivismen netop ser det som sit 

vigtigste formål at vise, at virkeligheden er konstruktioner, der altid kunne have set anderledes ud, 

hvilket giver konstruktivistiske analyser et stort kritisk potentiale (Justesen et. Al, 2010:29).  

På den måde kan undersøgelsen her aldrig være fuldstændig objektiv, og klassiske 

forskningsdyder som pålidelighed, validitet og generaliserbarhed, sådan som de fremstår i 

positivistiske undersøgelser, må omformuleres. I stedet bliver det interessant at tale om 

undersøgelsens gennemsigtighed og relevans (Justesen et al., 2011:39). Det handler derfor om at 

bedrive omhyggelig forskning og skabe åbenhed omkring processen.  

Gennemsigtighed er blandt anden søgt gennem ovenfor stående fremlæggelse af 

metodiske valg og med deres styrker samt svagheder. I forlængelse af dette, synes det relevant at 

foretage refleksioner vedrørende udviklingen af min egen erkendelse som forsker. I tråd med den 

cirkulære udvikling af forståelse er hvert afholdt interview baseret på viden og nye erkendelser som 

er opnået gennem de foregående interviews. I den forbindelse synes det igen væsentligt at påpege, 

at min egen forforståelse spiller en afgørende rolle. Både i forhold til udvælgelse og indsamling af 

det empirisk materiale samt i forbindelse med fortolkningen. Flyvebjerg (2004) argumenterer for, 

at forskerens subjektivitet i forbindelse med casestudiet tenderer mod at føre til falsifikation af 

forudfattede meninger, hvilket netop giver denne metode værdi. Et eksempel på, at min 

forforståelse er blevet modbevist gennem nærværende undersøgelse, er, at Falckredderne i langt 

mindre grad end jeg havde forventet arbejder ud fra strikse retningslinjer. Dette giver Falckredderen 

en bedre forudsætning for at arbejde kreativitet til daglig, hvilket fremgår af analysen. Endvidere 

havde jeg en forventning om at liv- og dødaspektet ville blive italesat mere af Falckredderen, men 
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dette blev af flere af respondenterne fejet hurtigt til side med henvisning t-p+il, at der kun sjældent 

rent faktisk er liv på spil, og at det jo ikke er deres ansvar, om nogen kører galt eller at der går ild i 

et hus. I stedet fremhævede Falckredderne de seks værdier som dominerende for deres forståelse 

af den organisatoriske kontekst (Bilag 3). Flyvebjerg (2004) beskriver, at en sådan undersøgelse kan 

forstås som en læringsproces; ”Hvis man forudsætter, at målet med forskeres arbejde er at forstå 

og lære om de fænomener, de studerer, så er forskning simpelthen en form for læring (…) Mere 

simple former for forståelse må vige for mere komplekse i takt med, at man bevæger sig fra begynder 

til ekspert (Flyvebjerg, 2004:481) 

Undersøgelsen antages endvidere at være relevant, idet den beskæftiger sig med teori 

vedrørende kreativitet i organisatorisk sammenhæng, hvilket er et område, der nyder almen 

interesse. Objektivitet kan i dette perspektiv forstås som resultatet af en konsensus blandt fagfæller 

og relevante praktikere (Chia, 1996), hvilket er efterstræbt ved at inddrage og diskutere 

eksisterende teori indenfor flere domæner. Dermed bør undersøgelsen til en hvis grad vække 

genkendelse blandt de mennesker, som beskæftiger sig med fænomenet.  

 

3.1.4 Opsamling 
I denne undersøgelse anvendes forskellige data, der overvejende er af kvalitativ karakter. Der tages 

udgangspunkt i Falcks værdigrundlag og den dominerende redderkultur til beskrivelse af den 

organisatoriske kontekst, som undersøgelsen beskæftiger sig med. Dertil kommer de kvalitative 

interviews, der gør det muligt at opnå en forståelse af de socialt konstruerede forståelser af 

forskellige fænomener, der antages at have indflydelse på muligheder og udfordringer for 

inddragelse af ambulancerederne og ambulancelederne i den kreative udvikling.  

I overensstemmelse med det begrænsede empiriske felt, der udgøres af fem 

personlige dybdeinterviews, er ønsket ikke at fremsætte viden, som gør sig gældende for en bredere 

population, men i stedet en dybdegående forståelse af de udvalgte fænomener og elementer, som 

de fremstår i denne særligt udvalgte situation, for at kunne kaste et kritisk blik på modellerne CTOCI 

og KEYS (Andersen, 2009). Et argument for at inddrage konteksten som et centralt element i 

analysen er i overensstemmelse med undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted, at det antages, 

at viden ikke er indlejret i respondenterne uafhængigt af omgivelserne som en substans eller essens, 

der kan udvindes (Justesen et al, 2010:66). 
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4.1 Analyse og diskussion 

I den følgende analyse vil jeg samle trådene fra de ovenstående kapitler og derigennem forsøge at 

give et bud på, hvordan modellerne CTOCI og KEYS kan bidrage til forståelse af det kreative 

potentiale i en organisatorisk kontekst, hvor der dagligt arbejdes med liv og død. Efterfølgende vil 

jeg diskutere, hvorledes denne undersøgelse bidrager til den eksisterende viden inden for feltet.  

Strukturen på analysen er opbygget med afsæt i den teoretisk baserede arbejdsmodel, 

og analysen behandler på skift de tre dimensioner: engagement/motivation, kompetencer & 

udfordringer og frihed & arbejdspres. Hertil inddrages den organisatoriske kontekst illustreret ved 

Falcks seks værdier: handlekraftig, hjælpsom, hurtig, kompetent, tilgængelig og troværdig, samt 

refleksioner vedrørende balancegangen mellem røde og blå aspekter. Analysen foretages med 

udgangspunkt i Falckreddernes forståelse af de forskellige fænomener, der ønskes undersøgt, og 

dette perspektiv eksemplificeres ved det indsamlede empiriske materiale, der udgøres af kvalitative 

interview med fem forskellige reddere fra station Gladsaxe. Yderligere undersøges de tre 

dimensioner ved at spørge ind til Falckreddernes forståelse af de udvalgte undersøgelsesområder 

og –elementer i relation til individ/gruppe niveau, ledelsesniveau samt organisatorisk niveau.  

4.1.1 Engagement/motivation  

Den første dimension, der tages op til behandling, er engagement/motivation. Der lægges vægt på 

de undersøgelsesområder og -elementer som er angivet i matrixmodellen (4.4.1).  

Individ/gruppe 

Indledningsvist synes det interessant at undersøge, hvad der motiverer Falckredderne i deres 

arbejde, da det gennem teoridiskussionen er belyst, at indre motivation i højre grad end ydre 

motivation kan virke fordrende for kreativitet. Spørger man redderne selv, er det mere eller mindre 

de samme svar man får set ud fra denne undersøgelses empiriske grundlag. Følgende citat af 

respondent 1 gør det helt tydeligt, at han drives af indre motivation fremfor ydre:  

”Ja, det er i hvert fald ikke lønnen. Det er det der med, at man engang imellem går fra en vagt og 

ved, at man har reddet et andet menneske, eller den der mulighed man har for at gøre en meget 

meget skidt situation bare en lille bitte smule mere tålelig for nogle andre. Det er jo en dejlig følelse 

at hjælpe andre mennesker” (Bilag 3, respondent 1, 8:15). 
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 Dette synspunkt bakkes op af respondent 2, der siger:  

”Der er flere ting i det, men den største faktor er, at jeg får lov til at hjælpe andre. Og så overdrage 

dem i gode hænder på sygehuset, så man kan komme videre til andre opgaver. (…) Det er ikke for 

lønnen jeg gør der, det er mere den der medmenneskelighed og få lov til at give videre” (Bilag 3, 

respondent 2, 2:45).  

Dermed kan det siges at være en indre følelse af glæde, som redderne opnår ved at hjælpe andre 

mennesker, der motiverer redderne i arbejdet. Yderligere fremhæver respondent 4, at det også 

handler om spænding og gode kollegaer:  

”Det er en anderledes hverdag. Man ved aldrig, hvad man kommer ud for, og det gør det jo lidt 

spændende. Og så gode kollegaer er jeg rigtig glad for. Jeg har tolv sjove timer. Og så at få lov til at 

hjælpe andre og redde et liv en sjælden gang imellem. Det giver mig en god følelse. Det er en 

blanding af det hele” (Bilag 3, respondent 4, 5:39).  

Glæden ved kammeratskabet og det at gøre en forskel fremhæves også af respondent 5:  

”Sammenholdet, fællesskabet på stationen. (…) De fleste af de opgaver vi laver, vi kalder dem 

tyndskidsture, ligger vi bare og kører frem og tilbage, men de gange, hvor man gør en forskel, så er 

det det hele værd” (Bilag 3, respondent 5, 4:30).  

I forlængelse heraf udtrykte flere af Falckredderne, at de ikke havde behov for anerkendelse udefra:  

”Det er da sjovt, hvis der er nogen der kommer på besøg og siger ’I reddede os for tre måneder siden, 

her er kage’. Det er da hyggeligt, men det ændrer ikke rigtig noget. Vi ved jo, vi har gjort en forskel 

(…) Jeg plejer at sige, at jeg møder mine kunder på den aller værste dag i deres liv, og jeg er den 

største redning, og de kan ikke huske mig om tre dage. (…) De glemmer, at man har været der, og 

det er jo et eller andet sted sådan, det skal være, fordi det er jo deres proces for at komme videre” 

(Bilag 3, respondent 1, 9:58).  

Disse motiver synes at være i klar overensstemmelse med organisationens overordnede værdi om 

at hjælpe andre og sikre andre mennesker tykhed i deres hverdag, og netop værdien om at hjælpe, 

der findes i denne særlige kontekst, kan i sig selv siges at være medvirkende til indre motivation.  
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Endvidere ses der igennem der empiriske materiale en tendens til, at Falckredderne 

oplever at være i flow tilstand, når de er ude på opgaver, idet de blandt andet beskriver, at 

tidsfornemmelsen forsvinder. Her italesat af respondent 1: ”Tiden flyver når vi har noget at lave, og 

det har vi næsten hele tiden” (Bilag 3, respondent 1, 17:19). I tråd hermed kan citatet i indledningen 

af specialet, vedrørende den risiko som Falckredderen løber når de nogle gange sætter livet på spil, 

siges at være et eksempel på redderens minimale selvbevidsthed under udførsel af akutte opgaver.  

Som følge heraf, synes det retvisende at påstå, at de adspurgte Falckreddere 

overvejende motiveres af indre elementer, og dermed kan man med afsæt i CTOCI se dette som en 

forudsætning, der fremmer Falcks kreative potentiale.  

Ledelse 

I tråd med ovenstående synes det interessant at se på, om lederne formår at understøtte 

Falckredderen på en måde, der fremmer det kreative potentiale. Dette kan de som tidligere 

beskrevet blandt andet gøre ved, at lederne agerer som rollemodeller, udviser tillid samt opfordrer 

medarbejderne til sparring og til at forholde sig kritisk til eksisterende viden og rutiner i 

arbejdsprocessen. I den forbindelse beskriver respondent 4 relationen til sin leder på følgende vis:  

”Jeg har aldrig haft behov for at sparre med lederne, og jeg har heller ikke brudt mig så meget om 

det. Jeg er mest til kollegaer. Det skyldes nok, at jeg ikke så godt kunne lide min tidligere leder (…) 

Hvis der er en, jeg er fortrolig med, kan jeg godt sparre med vedkommende” (Bilag 3, respondent 4, 

9:49).  

Respondent 1 beskriver i samme forbindelse, hvordan ledelsesstilen kan påvirke hans motivation i 

forbindelse med håndtering af konflikter:  

”Vi har jo en ældre generation af ledere i Falck, som mener at sådan noget med at stå og blive råbt 

og skreget af, det er en måde at løse konflikter. Jeg lukker af og får ikke noget ud af det. Jeg tror 

åben kommunikation er bedre. Vi har jo både den gamle og den nye generation af ledere i Falck, og 

det er helt tydeligt, hvem der kan finde ud af at motivere (Bilag 3, respondent 1, 24:56).  

Disse citater giver et indtryk af, at især den ældre generation af lederne ikke formår at skabe en 

kultur, der understøtter vidensdeling på tværs i hierarkiet, og åbenhed overfor kritik af eksisterende 
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viden og rutiner, hvilket må ses som en udfordring for kreativitet. Dog påpeger respondent 1 

efterfølgende, at der overordnet set er god mulighed for sparring:  

”der er jo nogen, der er skolet med ikke at snakke om tingene, og så er der andre, der er, og det kan 

jo give nogle udfordringer, men generelt set, altså arbejdsmæssigt, synes jeg, der er ret god sparring 

kollegaer og ledere imellem” (Bilag 3, respondent 1, 24:28),  

Hvormed ledernes samlede evne til at motivere ikke entydigt kan siges at være en udfordring for 

det kreative potentiale. 

Af det empiriske materiale fremgår endvidere, at redderne overordnet har stor tillid til deres 

ledere, når de er ude på skadessteder, og at denne tillid er altafgørende. Respondent 1 beskriver i 

den forbindelse en situation, hvor hans leder viste ham tillid:  

”Jeg gik forrest ind i en bygningsbrand, så jeg bestemte. Der var så varmt, så jeg vurderede, at vi 

skulle ud. Der var noget, der sagde mig, at der var noget galt. Det var ret tidligt i mit job som 

brandmand. Da vi kom ud, sagde jeg til min leder, at vi ikke skulle gå derind, og han ikke skulle sende 

andre ind. (…) Det første vi havde gjort hvis vi var trængt ind, var at åbne vinduerne for at få røgen 

ud, og så havde jeg ikke siddet her i dag. (…) Der oplevede jeg at føle, at der var en leder, der havde 

tillid til mig, og så prøvede han en anden tilgangsvinkel. Det husker jeg meget tydeligt”. (Bilag 3, 

redder 1, 19:16).  

Her ses et eksempel på en leder, der anvendte en divergent tilgang til løsning af et problem, idet 

han ikke kun handlede ud fra, at der var én måde at løse et problem på, men at han ændrede tilgang 

i situationen.  

Ud fra ovenstående, kan Falckredderens syn på ledelsen siges at udgøre både 

udfordringer og muligheder for det kreative potentiale.  

Organisatorisk 

Imidlertid er det ikke kun Falckreddernes egen motivation, der har betydning for forståelsen af 

virksomhedens kreative potentiale. Ser man på respondenternes forståelse af organisationens 

overordnede engagement og åbenhed over for nye ideer, så tegner der sig et andet billede. 

Overordnet tyder det på, at Falckredderen ser det ledelsesmæssige og det organisatoriske niveau 
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som lukket overfor nye ideer. Endvidere beskriver redderne at de er uvidende omkring de 

beslutningsprocesser, der indgår når nyt udstyr udvikles. Respondent 1 udtaler om organisationens 

tilgang til udvikling af nyt arbejdsudstyr og -processer:  

”Der er nogen der beslutter sig for, at vi skal noget nyt, om det så er kommunen, eller det er Falck, 

så går man ned og spørger redderne, hvordan de synes, man skulle gøre, og så tager de svarene og 

smider dem ud i skraldespanden, og så laver de det, de synes er rigtigt. Det er i hvert fald min 

oplevelse. Når der så bliver præsenteret noget, ligner det slet ikke det, vi har bedt om” (Bilag 3, 

respondent 1, 39:45)  

Og respondent 2 siger yderligere:  

”Jeg har ingen fornemmelse af, hvordan organisationen er skruet sammen med hensyn til udvikling, 

om der sidder et udviklerteam, aner jeg ikke”. Flere af respondenterne peger på, at årsagen er, at 

dialogen forsvinder, og at det også er et spørgsmål om penge (Bilag 3).  

Dermed kan man anskue organisationens manglende engagement og lukkethed i forhold til 

at anvende nye ideer fra redderne samt mangel på ressourcer som en udfordring for det kreative 

potentiale. Dermed ses også en konflikt mellem de røde og blå aspekter, der er på spil i Falck, nemlig 

ønsket om at gøre sit bedste og hjælpe andre, hvilket også betyder forbedring af arbejdsudstyr - 

koste hvad det vil - og så forretningsdelen, hvor penge må behandles som en begrænset ressource. 

Yderligere kunne man diskutere om værdien tilgængelig kun gælder i forholdet mellem redder og 

patient, og om ikke organisationen som helhed og herunder strukturer kunne nyde godt af at 

fremstå mere tilgængelige og lydhør overfor reddernes input.  

4.1.2 Kompetencer & udfordringer 

Den anden dimension, der undersøges er kompetencer & udfordringer. Der tages udgangspunkt i 

de undersøgelsesområder og –elementer som fremhæves via matrixmodellen (4.4.1). 

Individ/gruppe 

I forhold til individ/gruppe niveauet er det som fremlagt i teoridiskussionen relevant at se på 

Falckreddernes ekspertise. Overordnet set giver det empiriske materiale et billede af, at 

Falckredderne kommer med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at disse er til 

gavn i arbejdet. Eksempelvis fremhæver en af respondenterne, at hans fortid som tømrer giver god 
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forståelse for fundamentet og strukturer i brændende bygninger, og en anden har tidligere arbejdet 

med en dreng med muskelsvind og en med autisme, hvilket giver han en god menneskelig forståelse 

og omsorg, når han er ude på skadessteder med ambulancen (Bilag 3). Imidlertid fremhæver flere 

af respondenterne, at de godt kunne tænke sig mere uddannelse, hvilket Falck ikke i særlig høj grad 

tilbyder. Respondent 3 udtaler som eksempel:  

”Jeg kunne godt tænke mig lidt mere baggrund, altså kursus. Tit ringer vi ind og får de der latinske 

ord, og dem kan vi altså ikke huske alle sammen, så der synes jeg nogle gange, vi mangler lidt 

baggrundsviden” (Bilag 3, respondent 3, 9:22).  

Andre respondenter oplever imidlertid, at der er god overensstemmelse mellem deres kompetencer 

og de udfordringer de møder: “Vi er godt klædt på til de opgaver vi kommer ud til” (Bilag, respondent 

4, 11:34). Dermed er det svært at sige noget generelt om, hvorvidt Falckreddernes ekspertiseniveau 

må ses som en mulighed eller udfordring for kreativitet. Yderligere besværliggøres dette i og med, 

at ekspertise ikke menes at have entydig positiv eller negativ betydning for kreativitet, som 

anskueliggjort i forskningsdiskussionen.  

Et eksempel på, at for meget ekspertise kan ses som en udfordring, illustreres ved 

følgende udtalelse:  

”Hvis man kører meget, så bliver selv de mærkelige opgaver standardopgaver. Så mange gange er 

der ikke noget at snakke om” (Bilag 3, respondent 1, 14:05).  

Som konsekvens af, at noget bliver ekspertviden for Falckredderen, taler man ikke om alternative 

løsningsmuligheder på mærkelige opgaver eller giver feedback efterfølgende, da eksperterne som 

beskrevet i forskningsdiskussionen kan anerkende hele scenarier uden at nedbryde dem i 

elementer, og kan håndtere usikkerhed og uforudsete situationer. 

Dermed forbliver eksperternes viden implicit og bidrager således ikke til en fælles 

kreativ udvikling af arbejdsudstyr og –processer, idet den kreative proces i modsætning til dette 

eksempel er kendetegnet ved en divergent tilgang til problemløsning med sparring, diversitet og 

åbenhed, hvilket medfører at nye kognitive elementer burde kombineres på kryds og tværs i 

gruppen af Falckreddere.  
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I modsætning hertil kan man også argumentere for, at det netop er Falckredderens 

høje niveau af ekspertise, der gør ham eller hende i stand til at bidrage med kreative løsninger i 

selve situationen, hvilket illustreres ved følgende citat:  

”Der er rimelig faste rammer for næsten uanset hvad, man kan komme ud for. Men man forlader jo 

ofte de faste rammer, for alt det vi har lært på skolen er rigtig fint, men virkeligheden er bare meget 

anderledes. Det kan godt være, at man har lært at klippe en bil i stykker på syv forskellige måder, 

men man har ikke lært, når den ligger på den ottende måde med et træ op af taget (…) så må man 

finde ud af hvordan man løser opgaven, og der har man jo lært en masse forskellige metoder, og så 

må man finde ud af hvordan man kan kombinere dem, og så forlade standarden” (Bilag 3, 

respondent 1, 12:20).  

Dermed kan det empiriske materiale siges at understøtte denne undersøgelses forståelse af 

ekspertise som en tvetydig komponent i relation til at sige noget om Falcks kreative potentiale.  

I forskningsdiskussionen fremstilles bestemte personlighedstræk, som havende en 

positiv indflydelse på personers kreative potentiale. Heriblandt risikovillighed, tolerant over for 

tvetydighed og relativt uinteresseret i social anerkendelse. Som tidligere beskrevet består en del af 

Falckreddernes job i at kunne leve under det vilkår, at de en gang imellem sætter sig selv i farlige 

eller ligefrem livstruende situationer. Dermed kan man argumentere for, at der overordnet set må 

være tale om en høj grad af risikovillighed blandt Falckredderne. Endvidere nævnte flere af 

respondenterne i undersøgelsen af, hvad der motiverer dem, at anerkendelse fra dem, de hjælper, 

er sjovt, men samtidig, at det i højere grad er deres egen følelse af at have gjort noget godt, der 

motiverer Falckredderne (Bilag 3), hvilket tyder på, at der er en tendens til, at Falckredderne er 

relativt uinteresserede i social anerkendelse. Som eksempel beskriver respondent 3 sin oplevelse i 

forbindelse med at have udført en opgave godt på følgende vis: ”Det fortæller min 

mavefornemmelse mig. Hvis den har det godt, så har jeg gjort det godt” (Bilag 3, respondent 3, 

13:10). Dog peger en af respondenterne på, at social anerkendelse fra kollegaer er af betydning for 

ham, men at det overvejende er følelsen af at have hjulpet andre, der motiverer ham (Bilag 3). 

Endelig kan man argumentere for, at der i den indsamlede empiri ses en tendens til, at 

Falckreddernes daglige arbejde indebærer en vis tvetydighed, idet opgaverne varierer fra gang til 
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gang, og der ofte kan være flere rigtige løsninger på et givent problem, hvilket bliver tydeligt gennem 

følgende citat:  

”(…) uanset hvilken opgave, man kaster efter reddere, skal de nok finde en løsning. Det kan godt 

være, at det ikke er den bedste, men den er der indenfor en rimelig tid” (Bilag 3, respondent 1, 2:50).  

På baggrund af disse overvejelser omkring Falckreddernes personlighedstræk synes 

det rimeligt at påstå, at disse udgør en mulighed med henblik på at fremme Falcks kreative 

potentiale. Disse karakteristika kan i høj grad ses som værende forbundet med det særlige arbejde 

som Falckredderne udfører, hvorved man kan argumentere for, at kontekst er afgørende for hvilke 

personlighedstræk, der er dominerende indenfor Falck og dermed også for det kreative potentiale.  

Endelig kan man overveje, hvorvidt de forhold som Falckredderne arbejder under, kan 

medføre stress. I den forbindelse har respondent 3 følgende oplevelse:  

”Jeg kan godt blive bekymret, hvis patienten har det skidt. Så kan jeg godt blive lidt stresset. Så 

snerrer jeg, men jeg mener ikke noget med det. Man står i en situation, hvor tingene skal gå hurtigt, 

og det skal bare være i orden” (Bilag 3, respondent 3, 10:30).  

Her ses et eksempel på, at de to værdier hurtig og kompetent kan virke udfordrende og fører til et 

øget pres, som i nogle tilfælde kan lede til at Falckredderne føler sig stressede. Samtidig udtrykker 

flere af respondenterne imidlertid, at liv- og dødsaspekt ved arbejdet ikke medfører frygt, som kan 

lede til stress:  

”Man vil jo gerne gøre der bedste, men mange gange selvom vi gør det allerbedste, vi overhovedet 

har mulighed for, så står bygningen stadigvæk ikke til at redde. Det skal man identificere sig med, 

og så må man trække sig. Det er jo ikke vores skyld, at branden starter, og at folk kører galt, og vi 

har ikke ansvaret for, om vi kan redde dem eller ej” (Bilag 3, respondent 1, 15:46).  

Endvidere peger respondent 4 på, at en vis mængde nervøsitet i hektiske situationer kan virke 

positivt:  

”Jo man tænker da over det, især i de der kritiske situationer, så er man lidt nervøs for at lave fejl. 

Det er jeg i hvert fald, men det gør jo også en mere skarp” (Bilag 3, respondent 4, 7:42).  
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Dermed synes stress ikke at umiddelbart at udgøre en udfordring for det kreative potentiale i Falck, 

men det forekommer væsentligt løbende at tage dette element op til overvejelse, da forståelsen af 

dette fænomen i Falck i meget høj grad synes at være flydende.  

Ledelse 

På dette analyseniveau behandles Falckreddernes forståelse af deres leders ekspertise og, hvorvidt 

de formår at give plads til en divergent tilgang til arbejdet.   

Som beskrevet tidligere ses der en tendens til, at lederne rekrutteres fra egne rækker. 

Dette medfører, at de har en høj grad af domænerelevant erfaring, hvilket giver dem gode 

forudsætninger for at give relevant sparring til Falckredderen. Imidlertid lader der til at være en kløft 

mellem Falckredderen og lederne, som gør at denne mulighed ofte ikke udnyttes. Dette er blandt 

andet illustreret ved den tidligere analyse af motivation, hvor en Falckredder beskriver, at han lukker 

af på grund af ledernes ledelsesstil, og en anden Falckredder beskriver, at han afstår fra at sparre 

med sine ledere på grund af manglende fortrolighed. Dette synes at stå i kontrast til to af Falcks 

grundlæggende værdier, nemlig tilgængelig og troværdig. Tilgængelig er af virksomheden defineret 

som det at være til rådighed og parate til at hjælpe, venlige og imødekommende og lydhøre og 

omgængelige. Troværdig beskrives blandt andet som det at anspore til åben dialog med kolleger og 

de samfund, vi tjener og er pålidelige, beslutsomme og hensynsfulde. Dermed kan man tale om, at 

der er uoverensstemmelsen mellem Falcks grundlæggende værdier om at være tilgængelige og 

troværdige, og ledelsens evne til at efterleve disse værdier i forhold til Falckredderne. Dette kan 

både ses som en udfordring for det kreative potentiale samt i strid med virksomhedens overordnede 

eksistensgrundlag, hvilket er baseret på netop troværdighed og tilgængelighed:  

”Falck is special because we are entrusted with the task of rescuing people in situations when they 

are at their most vulnerable (…) Falck could not exist without this trust, and we know that Falck will 

only exist as long as people feel secure with us and are satisfied with our services” (Årsrapport 

2015:4) 

En respondent udtrykker endvidere, at der på et vist ledelsesniveau i højere grad er 

behov for ledelsesmæssige kompetencer frem for domænespecifikke kompetencer, og at ledernes 

tidligere kendskab til kollegaerne skaber udfordringer:  
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”Ledere har berøringsangst med at håndtere specifikke problemer på stationerne (…) vi har desværre 

for mange gamle reddere højt oppe i ledelse” (Bilag 3, respondent 1, 34:28).  

Dette forhold kan også ses som en udfordring for det kreative potentiale.  

Tidligere er der givet eksempel på, at en Falckleder har stået garant for en divergent 

tilgang til problemløsning, idet han udviste tillid til Falckredderens vurdering af situationen og 

ændrede fremgangsmåde. Dette understøttes af samtlige respondenter, som medgiver, at de har 

en oplevelse af at lederne ikke nødvendigvis er låste i deres måde at håndtere en opgave (Bilag 3). 

Dette standpunkt tages dog op til diskussion i den efterfølgende analyse af arbejdsmodellens tredje 

dimension. En anden ting, som ledelsen kan gøre for at fremme en divergent tilgang til 

problemløsning, er at sammensætte diversificerede teams. Om dette siger respondent 5:  

“Grupperne er tilfældigt sammensat. Falck er et intern lukket system, så der handler om at kende 

nogen for at komme ind. Det ville være godt hvis man tænkte over det, men det gør man ikke” (Bilag 

3, respondent 5, 5:57).  

Dette kan altså også ses som en udfordring for det kreative potentiale. 

Organisatorisk 

Adspurgt om der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at løse diverse opgaver, har respondent 1 

følgende oplevelse:  

”Brand og redning… nej. Man mangler at ofre nogle penge på det her, og det er staten, der skal 

vælge at sige, at man vil ofre nogle penge på det” (Bilag 3, respondent 1, 26:34).  

Selvom Falck er et privat selskab, er virksomheden afhængig af staten og regionerne, idet det blandt 

andet er regionerne, der køber de ydelser, som virksomheden tilbyder. Dermed er Falck på 

organisatorisk plan bundet af nogle budgetter, som til dels fastlægges eksternt af offentlige 

myndigheder, hvilket kan ses som en udfordring for Falcks kreative potentiale. Endvidere 

fremhæver respondent 1 i tråd med de andre respondenter, at netop kompetence, er noget han 

mangler i sin hverdag:  
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”Kompetent, man kunne godt tænke sig noget mere uddannelse (…) Det er meget sjældent man får 

Falck til at betale for sådan noget (…) de tilbyder de uddannelser, der er nødvendige for de opgaver 

man skal udføre for dem” (Bilag 3, respondent 1, 3:55).  

Dermed kan organisationens allokering af ressourcer ses som en udfordring for udvikling af det 

kreative potentiale, og det bliver tydeligt, at Falck er underlagt nogle såkaldt blå værdier, der fordrer 

en nøgtern behandling af ressourcer. 

4.1.3 Frihed & arbejdspres 
Den tredje og sidste dimension, der undersøges, er frihed & arbejdspres, hvor der også tages 

udgangspunkt i de undersøgelsesområder og –elementer som fremhæves via matrixmodellen 

(4.4.1). 

Individ/gruppe & ledelsen 

Indenfor disse to analyseniveauer ses der på Falckreddernes følelse af, om deres arbejde er præget 

af kontrol eller selvbestemmelse, om der er sammenhæng mellem tidspres og forventninger, samt 

om de oplever, at der er mulighed for at udforske alternative løsningsforslag i arbejdet. 

De adspurgte respondenter deler forståelsen af, at der er meget fastlagte strukturer 

for, hvordan en opgave skal håndteres, men at der i praksis er tale om høj grad af selvbestemmelse 

i forbindelse med specifikke opgaver. Dette skyldes blandt andet, at arbejdet er præget af 

usikkerhed og opgaverne varierer fra gang til gang:  

”Ja, der er rimelig faste rammer for næsten uanset hvad man kan komme ud for. Men man forlader 

jo ofte de faste rammer, for alt det vi har lært på skolen er rigtig fint, men virkeligheden er bare 

meget anderledes. (Bilag 3, respondent 1, 12:20).  

Dermed kan man argumentere for, at de forskelligartede opgaver, som Falckredderne kommer ud 

for, fordrer en høj grad af selvbestemmelse i arbejdet, hvilket ses som fremmende for kreativitet.  

 Som tidligere beskrevet blev det allerede gennem indsamling af der empiriske 

materiale tydeligt, at tid er en vigtig ressource i Falckreddernes hverdag. Dette gælder særligt når 

de er ude på mere omfattende eller alvorlige opgaver som italesat af respondent 5:  
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”Ved store ulykker, der er vi altid i underskud fra vi står ud af bilen, så der er vi under et tidspres, 

men vi lærer også, at vi kan ikke gøre der hurtigere end vi kan” (Bilag 3, respondent 5, 14:52).  

Selvom der er tale om et markant tidspres, tyder det på, at Falckredderne generelt set oplever, at 

der er god overensstemmelse mellem det oplevede tidspres, og de forventninger, der er til dem. 

Dette kan skyldes, at det at arbejde under tidspres er et grundvilkår i en rederkultur, og at de har 

affundet sig med, at man ikke kan arbejde hurtigere end man nu engang kan.  

Ikke desto mindre kan dette grundvilkår i arbejdsprocessen tænkes at være en 

udfordring for kreativitet, idet tidspresset i arbejdssituationen ofte ikke giver plads til en mere 

omfattende vidensudveksling mellem reddere og ledere. Respondent 5 giver følgende beskrivelse 

af arbejdsprocessen i en akut situation:  

”Man kan altid sparre med hinanden på skadestedet, men… når man kommer frem og situationen 

er tilspidset, skal man lade være med at stille spørgsmålstegn, for man ved godt, at holdlederen, 

som træder ud af sprøjten har sin egen plan, og hvis man begynder at stille spørgsmål til den plan, 

så fucker man hele indsatsen op, så vi gør bare hvad vi bliver sagt” (Bilag 3, respondent 5, 6:45).  

Dermed kan man argumentere for at tidspresset udgør en udfordring for kreativitet, som er 

vanskelig at se sig fri af, idet det er et grundvilkår for arbejdet i netop denne organisatoriske 

kontekst.  

Det forhold at Falckreddernes arbejde er præget af stor variation i opgaver, hvilket 

fordrer en høj grad af selvbestemmelse, må antages at give stor mulighed for at udforske alternative 

løsningsforslag, hvilket styrker det kreative potentiale. Omvendt kan tidspresset i Falckredderens 

arbejde virke begrænsende for at udforske alternative løsningsforslag, hvilket hæmmer det kreative 

potentiale.   

Organisatorisk 

I forbindelse med det organisatoriske arbejdsmiljø er interessen at undersøge hvilke formelle og 

uformelle retningslinjer, Falckredderne påvirkes af i deres arbejde. Adspurgt om de formelle 

retningslinjer siger respondent 1:  
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”Jeg plejer at joke med, at i min ansættelseskontrakt, så står der kun hvad jeg skal have i løn, hvornår 

jeg skal møde og hvordan de fyre mig. Der står ikke, hvad jeg skal arbejde med. Men der er ikke rigtig 

nogen jobbeskrivelse, der er jo lidt: løs de opgaver der kommer” (Bilag 3, respondent 1, 31:46).  

Dette giver et billede af, at der i høj grad er frihed i arbejdet, hvilket kan ses som fremmende for 

kreativitet. Imidlertid nævner respondenten også, at der er rigtig mange uskrevne regler i Falck, som 

man lærer ved at overtræde dem (Bilag 3). Endvidere udøves der fra organisatorisk side løbende 

kontrol med reddernes arbejde:  

”Der er en del kontrol faktisk. Vi bliver jo hele tiden målt, hvor lang tid en opgave tager. Så er der en 

computer, der slår ud med nogle røde tal, og så er der en leder, der kigger på nogle statistikker og 

tager fat i en og spørger hvorfor det. Så et eller andet sted har man altid i baghovedet, at man bliver 

overvåget” (Bilag 3, respondent 1, 30:02).  

Her kommer det forretningsmæssige aspekt også til udtryk og udgør en udfordring for det kreative 

potentiale.   

4.1.4 Diskussion 

Nærværende undersøgelse bidrager til den eksisterende viden indenfor sit felt ved en kritisk 

behandling af CTOCI og KEYS og deres anvendelighed i den særlige organisatoriske kontekst, som 

skabes i Falck. Et argument for, at denne kvalitativt basererede analyse kan bidrage til feltet, findes 

hos Amabile selv, der i samarbejde med Muller henviser til, at yderligere kvalitative og kvantitative 

undersøgelser kan være med til at øge forståelsen af kreativitet: ”To truly understand the 

complexities of creativity in organizations, it will be necessary to combine the advantages of rigorous 

quantitative methods (such as measures from survey instruments) with the power of the rich and 

detailed (if messy) information that can be gained from carefully collected and analyzed qualitative 

data” (Amabile & Muller, 2007:52-53). 

Gennem ovenstående forskningsdiskussion og analyse forekommer en væsentlig 

forståelsesmæssig gnidning mellem modellerne og denne undersøgelse at være, at ekspertise ifølge 

modellen udelukkende ses som fremmende for kreativitet, mens denne undersøgelse fremstiller et 

noget mere tvetydigt billede af denne dimension, der både kan forstås som hæmmende og 

fremmende for kreativitet. 
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 En anden forståelsesmæssig divergens mellem modellerne og denne undersøgelse er, 

at mens modellen ser komponenterne freedom, autonomy og ressources som værende af mindre 

betydning for det kreative potentiale, viser analysen at netop disse elementer, herunder frihed, 

tidspres og ressourcer, spiller en afgørende rolle i Falckreddernes arbejde, hvorfor de antages at 

have stor betydning for Falcks kreative potentiale. Måske er det netop her, at den særlige kontekst 

gør et udslag, der kan udfordre den eksisterende viden.  

Et eksempel på at frihed og selvbestemmelse spiller en stor rolle i Falckredderens 

hverdag er, at de opgaver de kommer ud til er præget af forskelligartethed og uforudsigelighed, 

hvorfor Falckredderen må være i stand til at finde unikke løsninger i forhold til den enkelte 

situationen. Man kan således argumentere for, at de gennem deres daglige arbejde bliver trænede 

i at tænke kreativt, hvilket åbner op for, at der er et kæmpemæssigt kreativt potentiale, som 

virksomheden kan få gavn af, hvis den evner at åbne op for relevante kommunikationsveje og 

processer til at formidle den viden som Falckredderne ligger inde med.  

Et eksempel på at tidspres spiller en afgørende rolle fremstå som beskrevet gennem 

analysen såvel som ved indsamlingsprocessen af det empiriske materiale. Dog synes det på 

baggrund af respondenternes forskelligartede udmeldinger omkring dette element samt teoriens 

tvetydighed på området, ikke muligt at konkludere noget endeligt omkring dette elements 

indflydelse på Falcks kreative potentiale på baggrund af denne undersøgelse. 

 

Som konklusion på ovenstående analyse synes det derfor rimeligt at antage, at inddragelse af 

medarbejdere i kreativ udvikling har forskellige forudsætninger i forskellige kontekster og i 

forskellige brancher. Dermed kunne man også forestille sig, at der vil være forskellige måder, hvorpå 

man bedst kan inddrage medarbejderne i kreativ udvikling. Fremadrettet henstiller jeg til, at der 

tages større højde for den specifikke kontekst, hvori det kreative potentiale skal vurderes med 

henblik på at nuancere teorien indenfor området, så den afspejler virkelighedens flertydighed og 

kompleksitet. Dette speciale alene er langt fra tilstrækkeligt til at sige noget endeligt om graden af 

kontekstens betydning, men dog synes det påvist, at konteksten ikke bør ignoreres.  
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5.1 Konklusion 

Det overordnede formål med nærværende speciale er at anlægge et kritisk perspektiv på 

anvendeligheden af modellerne CTOCI og KEYS i en unik organisatorisk kontekst, eksemplificeret 

med Falck som case, på baggrund af en social konstruktivistisk virkelighedsopfattelse. Forståelsen 

af en virksomheds kreative potentiale, hvilket er omdrejningspunktet for modellerne, er i denne 

undersøgelse defineret som generering af ideer, som er nye og brugbare.  

Den indledende teoretiske diskussion, der er fortaget med inddragelse af eksisterende 

litteratur fra en række andre teoretikere og relevante felter, har vist, at dimensionen ekspertise, 

som er fremstillet i CTOCI, i modsætning til modellens beskrivelse både kan påvirke generering af 

kreative ideer i positiv og negativ retning. Derudover anlægges der i teoridiskussionen et kritisk 

forbehold overfor KEYS fremstilling af, at dimensionerne frihed, autonomi og ressourcer er af 

mindre betydning for forståelsen af det kreative potentiale, og de inddrages derfor på lige fod med 

de øvrige dimensioner i den empiriske undersøgelse. 

Med afsæt i den teoretiske behandling og undersøgelsens videnskabsteoretiske 

ståsted, indbefatter arbejdsmodellen tre dimensioner, som er engagement/motivation, 

kompetencer & udfordringer samt frihed & arbejdspres, og tre analyseniveauer, som er 

individ/gruppe, ledelse samt organisation. Disse antages at være gensidigt påvirkelige og 

konstrueret i kraft af sociale interaktioner. Dertil ses konteksten, der antages at influere og eksistere 

i kraft af alle disse dimensioner og niveauer, som værende unik og af betydning for en organisations 

kreative potentiale.    

Gennem den empirisk funderede analyse og diskussion vedrørende dimensionen 

engagement/motivation, ses der i praksis en tendens til, at medarbejderne overvejende drives af 

indre motivation, og dermed kan man med afsæt i CTOCI se dette som en forudsætning, der 

fremmer Falcks kreative potentiale. Imidlertid er det ikke entydigt, om ledelsens håndtering af 

elementerne inden for denne dimension er fremmende eller hæmmende for det kreative 

potentiale, idet der er delte meninger om deres håndtering og facilitering af eksempelvis sparring 

og tillid. Endelig kan organisationen siges at udgøre en udfordring for det kreative potentiale, idet 

den ikke opfattes som engageret, åben og inkluderende overfor Falckreddernes egne ideer.  
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Ved undersøgelse af dimensionen kompetencer & udfordringer understøtter den 

empiriske analyse antagelsen om, at ekspertise både kan virke hæmmende og fremmende for 

kreativitet. Yderligere ses der i praksis en tendens til, at Falckreddernes personlighedstræk 

overvejende er i overensstemmelse med dem, der ifølge teorien sidestilles med kreative personer, 

heriblandt risikovillighed og det personlighedstræk, at redderne er relativt uinteresserede i social 

anerkendelse.  Slutteligt er det på baggrund af denne undersøgelse uklart, hvilken betydning stress 

har i forhold til det kreative potentiale i Falck. Ledelsens betydning inden for denne dimension kan 

siges at være fremmende for kreativitet, idet der ses en tendens til, at ledelsen gør brug af en 

divergent tilgang til problemløsning på skadesstedet. Dette synes dog i mindre grad at være tilfældet 

i forhold til opgaver på stationen og administrativt. Imidlertid kunne en bevidsthed omkring 

sammensætning af diversificerede teams tænkes at bidrage yderligere til den divergente tilgang. 

Samtidig er det ikke genne denne undersøgelse klarlagt, hvilken betydning ledelsens overvejende 

domænespecifikke frem for ledelsesmæssige kompetence har for det kreative potentiale. Endelig 

kan organisationens ressourcemæssige begrænsninger ses som en udfordring for kreativitet.  

 Gennem undersøgelse af dimensionen frihed & arbejdspres ses der i Falck en tendens 

til, at selvbestemmelse har stor betydning i Falckredderens arbejde, hvilket kan ses som fremmende 

for det kreative potentiale, idet det er mulighed for at Falckredderne kan afvige fra 

standardløsninger på skadesstedet. Tidspresset, som Falckredderne arbejder under, kan ses som en 

udfordring, idet der ikke er tid til vidensdeling og afprøvning af flere alternative løsninger. Slutteligt 

kan organisationens indflydelse her ikke afgøres klart, da der er tale om få formelle retningslinjer 

suppleret af mange uskrevne regler. Således antages både frihed og ressourcer at have stor 

betydning i denne kontekst i modsætning til modellernes fremlæggelse.  

Denne undersøgelse har vist, at der er nogle gnidninger mellem modellerne og 

eksisterende forståelser i praksis, som det kunne være interessant at undersøge yderligere. Hvorvidt 

disse fund kan være vejledende for, hvad det er muligt at konkludere i en anden organisatorisk 

sammenhæng er tvivlsomt. Både idet virkeligheden forstås som socialt konstrueret, og idet det 

empiriske materiale, der ligger til grund for analysen, er meget begrænset. Dog synes det på 

baggrund af ovenstående rimeligt at slutte, at den særlige organisatoriske kontekst hvori 

modellerne er anvendt, har betydning for dimensionernes påvirkning af kreativitet i praksis, og, at 

der derfor er belæg for at foretage videre undersøgelser af dette.  
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5.2 Perspektivering 

Dette speciale lægger op til, at det med udgangspunkt i den eksisterende litteratur omhandlende 

kreativitet synes interessant at foretage yderligere undersøgelser af hvilken betydning, specifikke 

organisatoriske kontekster har for en virksomheds kreative potentiale. Derved opfordres praktikere 

indenfor dette akademiske felt hermed til at yde bidrag til den fortsatte vidensproduktion gennem 

foretagelse af flere kvalitative undersøgelser af netop forholdet mellem kreativitet og forskellige 

organisatoriske kontekster.  

 I forhold til dette speciales specifikke case kunne en videre undersøgelse eksempelvis 

beskæftige sig med, om en ændring af det empiriske undersøgelsesfelt, enten hierarkisk eller 

geografisk, ville frembringe andre resultater, problemstillinger og fokusområder. Sådanne 

spørgsmål synes interessante, idet konklusionen på indeværende undersøgelse understøtter 

antagelsen om, at det ikke nødvendigvis er de samme elementer, der vil vise sig som værende 

fremmende eller hæmmende for kreativitet i en hvilken som helst kontekst. En geografisk ændring 

af det empiriske materiale kunne inkludere grupper af Falckreddere fra mange forskellige lande. Det 

kunne i den sammenhæng tænkes, at kulturelle forskelle ville vise sig at have betydning for 

forståelsen, og dermed for effekten af de elementer, som modellerne beskæftiger sig med. Mere 

specifikt kunne det være interessant at foretage lignende undersøgelse i en kollektivistisk kultur, 

fremfor en individualistisk kultur, eller en feministisk kultur fremfor en maskulin kultur (Hofstede, 

1980). Studier af individers adfærd har, som eksempel på kulturens betydning, vist, at omgivelsernes 

påvirkning af adfærd er mere markant i kollektivistiske kulturer end individualistiske, da samarbejde 

og gruppearbejde er essentielt i en sådan kontekst (Matsumoto og Juang, 2008).  
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Bilag 2 

Spørgeguide til Falckredderne   

Intro v. interviewer 

 Tak for at du vil deltage! 

 Emne: arbejdskultur og kreativitet 

 Anonymiseret 

 Indhente accept til lydoptagelse og opfølgende telefon interview  

Om respondenten 

 Navn  

 Stilling 

 Anciennitet 

o Uddybelse af udvikling inden for Falck eller tidligere relevant erhvervserfaring 

(ekspertise) 

 Primære arbejdsopgaver 

Tema: Organisatorisk kontekst 

 Hvad synes du særligt kendetegner Falck som organisation?  

o Ansvar for liv og død? 

o De seks værdier? 

 Påvirker denne organisatoriske kontekst dig i dit daglige arbejde? Hvordan? 

Tema: Engagement/Motivation  

 Hvad motivere dig i dit arbejde? Giv gerne eksempler. 

 Hvad mener du kendetegner en god Falckredder/falckchef? Hvorfor? 

o Oplever du at der er typiske kendetegn ved Falckreddernes personlighed? 

 Din oplevelse af (FLOW):  

o Målsætning 

o Feedback 

o Bekymring for at fejle 

o Selvbevidsthed,  

o Tidsfornemmelse, i forbindelse med dit arbejde.  

 Hvilken betydning har tillid i dit arbejde? 

o Kan du give eksempler på hvorfor du har/ikke har tillid til din leder og dine 

teammedlemmer?  

 Oplever du at der er mulighed for at sparre med ledere og kollegaerne? Eksempler? 

 Oplever du nogen form for intern konkurrence eller konflikter. Eksempler? 
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Tema: Kompetencer og Udfordringer  

 Hvordan vil du beskrive dit arbejdsteam?  

o Diversitet, åbenhed og kommunikation? 

o Hvilke udfordringer og muligheder ser du i den forbindelse for teamet? 

 Føler du at der er overensstemmelse mellem dine arbejdsmæssige kompetencer, og de 

udfordringer I møder i forskellige arbejdssituationer?  

o Hvad med de tildelte ressourcer til at udføre en opgave? 

o Hvordan påvirker dette forhold mellem kompetencer, ressourcer og udfordringer 

dig? 

o Har du følt dig stresset i forbindelse med dit arbejde? 

 Mulighed for træning og videreuddannelse? Eksempler.  

 Hvordan vil du beskrive dig selv som person (arbejdsrelateret)? Eksempler.  

o Uafhængig, selvdisciplineret, risikovillig, tolerant over for tvetydighed, udholdende i 

forbindelse med frustration og relativt uinteresseret i social anerkendelse 

Tema: Frihed og Arbejdspres  

 Hvordan vil du beskrive graden af henholdsvis kontrol/selvbestemmelse i dit arbejde 

generelt, samt i forhold til specifikke arbejdsopgaver? Eksempler. 

o Hvordan påvirkes du af dette? 

o Hvilke muligheder eller udfordringer giver det at have mere 

kontrol/selvbestemmelse i arbejdet? Eksempler. 

o Hvilke formelle og uformelle retningslinjer oplever du fra organisatorisk side? (E.g. 

jobbeskriveles), og i hvor høj grad påvirkes du af dette? 

 Hvad med tidspres og forventninger? 

o Er der balance mellem disse to, eller overstiger den ene den anden? 

o Hvor kommer tidspresset fra og hvordan påvirker det mulighed for at udforske 

alternative løsningsforslag. 

 Oplever du Falck som åben eller lukket over for nye ideer? (i forhold til udstyr, 

arbejdsprocesser etc.) 

 Er der noget du gerne vil tilføje i forhold til frihed og arbejdspres? 

Tema: Udvikling af arbejdsprocedurer og implementering af nye arbejdsredskaber (10 min) 

 Hvilken betydning har udvikling af nye arbejdsredskaber og -procedurer i din optik? 

 Beskriv en arbejdssituation, hvor du har fået en ide til hvordan noget kunne gøres 

anderledes (arbejdsudstyr, arbejdsprocesser) 

 Opfattelse af organisationens generelle syn på og håndtering af kreativitet 

 Hvordan arbejdes der med kreativitet i Falck? 

o Beslutningsprocesser  
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Bilag 3 

 

Respondent 1: Redder 

Stilling: Redder, brandmand, siddende sygetransport, liggende sygetransport, rustvogn, ad hoc 

opgaver. Autohjælp, skadesservice, tavlevog. 

Nuværende fuldtid 6 år og deltid 16 år i Falck 

Tidligere: uddannet i beredskabsstyrelsen, tømmer – forståelse for konstruktioner når man går ind 

i brændende bygninger. 

Respondent 2: Liggende sygetransport 

Stilling: køre folk til og fra behandling på båre 

2 år i Falck 

Tidligere: Chauffør 

Respondent 3: S. T. redder 

Stilling: lillebror til ambulancen. At køre med syge mennesker. 

Næsten 4 år i Falck 

Respondent 4: Ambulanceassistent  

Stilling: assistere behandler, køre bilen, klargøre materiale 

3 år i Falck 

Tidligere: har passet en dreng med muskelsvind og en med autisme, værnepligt, fabriksarbejde  

Respondent 5: Brandmand/Områderedder 

Yderligere: autohjælp, p-hjælp mm.  

I Falck 2,5 måned 

Tidligere: undervist på brandskole og brandmand 

 

Resume af interviews med fem Falckreddere 

 Citater om den organisatoriske kontekst 
Respondent 1: 
Redder 

2:50 ”Jamen det er jo det der med at gøre en forskel. Det der slogan Falck er 
der altid er egentlig ret godt, for næsten uanset hvilken opgave man kaster 
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efter reddere, skal de nok finde en løsning. Det kan godt være at det ikke er den 
bedste, men den er der indefor en rimelig tid. Så jeg tror nok at det er 
kendetegnende ved Falck. Man skal nok finde en løsning” 
 
3:55: Om værdier kan du nikke genkendende til disse? ”Ja, Falck er jo en god 
blanding af et vognmandsfirma og et redningsselskab, så det er jo i bund og 
grund det vi gør. Der er måske nogle af dem man godt kunne tænke sig noget 
mere. Interviewer: Hvad for eksempel? ”Kompetent, man kunne godt tænke 
sig noget mere uddannelse” ”Det er meget sjældent man får Falck til at betale 
for sådan noget (…) de tilbyder de uddannelser der er nødvendige for de 
opgaver man skal udføre for dem (red. Falck)”  
 
10:40 hvad kendetegner en god redder? ”Hjælpsom og kompetent er nok 
noget af det vigtigste. (…) det at man vil og det at man evner at gøre det. Man 
skal kunne og man skal ville, det er nok det der beskriver en god redder bedst”  

Respondent 2: 
Liggende 
sygetransport 

2:00 ”De har jo de seks værdier og de definere meget godt Falck” ”Vi bærer et 
logo som alle andre borger kender, og de tror mange gange at vi kan alt” 
 

Respondent 3:  
S. T. redder 

00:55 ”Sygdom. Man hjælper, altså Falck er der bare” 
 
1:50 ”Jeg synes vi gør en forskel, og der er folk rigtig glade for” 

Respondent 4:  
Ambulance 
assistent 

2:50 “Hjælp til personer i nød”  
 
3:56 ”Hurtighed er en vigtig værdi fordi hvert minut der går det kan gøre den 
helt store forskel”  

Respondent 5: 
Brandmand 

1:55 ”Man sparer overalt. Det er noget man lægger mærke til når man kommer 
udefra” 
 
3:11 ”Handlekraftig, hurtig og hjælpsom. Jeg kan ikke være andet når jeg er 
brandmand. Vi skal være ude af døren i løbet af et minut, så det ligger til 
branchen” 
 
04:04 ”Det er sjældent at man står i en situation hvor der er liv på spil, men 
man tænker da over det når man står i situationen” 

 Citater om dimensionen “Motivation/Engagement” 
Respondent 1: 
Redder 

8:15 vrd. Hvad giver arbejdet værdi ”Ja det er i hvert fald ikke lønnen. Det er 
det der med at man engang imellem går fra en vagt og ved at man har reddet 
et andet menneske, eller den der mulighed man har for at gøre en meget 
meget meget skidt situation bare en lille bitte smule mere tålelig for nogle 
andre. Det er jo en dejlig følelse at hjælpe andre mennesker. Det tror jeg sgu 
alle kan nikke genkendende til, at man har det godt når man har hjulpet nogle 
andre. Det her er bare et job hvor man gør det” 
 
9:10 ”Jeg plejer at sige at jeg møder mine kunder på den aller værste dag i 
deres liv, og jeg er den største redning og de kan ikke huske mig om tre dage. 
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Så var jeg bare en der var der. Det eneste de husker er at huset er brand, de er 
kørt galt, familie og genoptræning. De glemmer at man har været der, og det 
er jo et eller andet sted sådan det skal være, fordi det er jo deres proces for at 
komme videre”  
 
9:58 Om anerkendelse ”Det er da sjovt hvis der er nogen der kommer på besøg 
og siger: I reddere os for tre måneder siden, her er kage. Det er da hyggeligt, 
men det ændre ikke rigtig noget. Vi ved jo vi har gjort en forskel. Det er jo nok”  
 
11:22 behov for klare målsætninger ”Dem kender jeg på forhånd, det er rimelig 
klart hvad der skal ske (…) Heller faste rammer. Jobsikkerhed. Det at vide at al 
den energi man ligger i at hjælpe andre bliver belønnet med at man føler sig 
sikker på at man også kan møde på job i morgen”  
 
15:46: Bekymring for at fejle, selvbevidst ”Mest overfor sine kollegaer, om de 
har noget at mobbe en med. Man vil jo gerne gøre de bedste, men mange 
gange selvom vi gør det allerbedste vi overhovedet har mulighed for, så står 
bygningen stadigvæk ikke til at redder. Det er også det man skal identificere, så 
må man trække sig. Det er jo ikke vores skyld at branden starter og at folk køre 
galt, og vi har ikke ansvaret for om vi kan redde dem eller ej. Det er kun hvis vi 
kommer hjem og sidder rundt om kaffebordet, og der er en der siger, det der 
du lavede, det var godt nok da helt ad helvede til. Men så handler det jo mere 
om at få lært hinanden, hvis man laver grove fejl, at gøre det bedre næste 
gang. Jeg oplever ikke at der bliver peget finger, man får hjælp til at blive 
bedre” 
 
17:19: tidsfornemmelse. ”I starten flyver den afsted og mod slutningen er den 
edderrodme lang. Når indsatsen er på sit højeste går tiden lynhurtiget, men når 
man sidder og venter på at bygningen brander færdig, så er der lang til at 
vente. Det har jo noget at gøre med hvad der er spændende og hvad der ikke er 
spændende” 
 
 18:15 Tillid til hold og leder ”Det har enorm betydning. Hvis ikke jeg stoler på 
at min leder vil mig det bedste, så tør jeg jo ikke gøre det han siger. Som 
røgdykker stoler man på sin makker og han kompetencer. Man stoler også på 
lederen når han siger at man godt kan gå ind i en brændende bygning. Vi skal 
selvfølgelig selv være vores egne sikringsmænd, og vurdere om det er muligt, 
men i kampens hede kan man jo hurtigt stole på hvad lederen siger, fordi han 
har formentlig været rundt om bygningen og set noget vi andre ikke har set. 
Det kan jo se meget voldsomt ud fra en side” 
 
19:16 ”Jeg har oplevet at det var rigtig godt at der var én der stolede på mig, 
og rigtig skidt at min makker prøvede at over rule mig. Jeg gik forrest ind i en 
bygningsbrand, så jeg bestemte og der var så varmt så jeg vurderede at vi 
skulle ud. Der var noget der sagde mig at der var noget galt. Det var ret tidligt i 
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mit job som brandmand. Da vi kom ud sagde jeg til min leder at vi ikke skulle 
gå derind, og han skulle ikke sende andre ind. Min makker blev ved med at sige 
at det bare var mig der ikke kunne klare varmen, og at han ville have en anden 
makker. Da det andet hold kom ud i den anden side, sagde de det samme som 
mig, der er noget galt. Da der blev sat luft på i den ene ende af bygningen 
overtændte ilden, fordi den bare manglede ilt. Det første vi havde gjort hvis vi 
var trængt ind var at åben vinduerne for at få røgen ud, og så havde sagt 
røvhul, og så havde jeg ikke siddet her i dag. (…) Der oplevede jeg at føle at der 
var en leder der havde tillid til mig og så prøvede han en anden tilgangsvinkel, 
og det viste sig jo også at være den eneste rigtige løsning. Det husker jeg 
meget tydeligt”   
 
24:28 om åben kommunikation ”der er jo nogen der er skolet med ikke at 
snakke om tingene og så er der andre der er, og det kan jo give nogle 
udfordringer, men generelt set, altså arbejdsmæssigt synes jeg der er ret god 
sparring kollegaer og ledere imellem”   
 
22:31 ”Der er faktisk rigtig mange interne konkurrencer og konflikter der ikke 
er særligt positive”  
 
24:56 ”Vi har jo en ældre generation af ledere i Falck, som mener at sådan 
noget med at stå og blive råbt og skreget af det er en måde at løse konflikter. 
Jeg forestiller mig at det fungere omvendt. Jeg lukker af og får ikke noget ud af 
det” Jeg tror åben kommunikation er bedre. Vi har jo både den gamle og den 
nye generation af ledere i Falck, og det er helt tydeligt hvem der kan finde ud af 
at motivere.  

Respondent 2: 
Liggende 
sygetransport 

2:45: ”Der er flere ting i det, men den største faktor er at jeg får lov til at 
hjælpe andre. Gøre noget godt for andre og være der for andre. Og så 
overdrage dem i gode hænder på sygehuset så man kan komme videre til 
andre opgaver. (…) Det er ikke for lønnen jeg gør der, det er mere den der 
medmenneskelighed og få lov til at give videre” 
 
3:47: Fællestræk i Falck ”Vi laver meget det samme, vi har med syge 
mennesker at gøre. (…) I det her rør vi er i som hedder Emergency, vi kommer 
ikke ud til traumer og akut ligesom ambulancen, men meget af det går ud på 
ét, for det handler om at hjælpe andre og give den bedste oplevelse til den syge 
patient” 
 
4:23 ”Jeg kan godt lide at der er retningslinjer for så er det ens for alle, og så 
ved du hvad du skal gøre. Så står man ikke og stiller spørgsmål til sin makker 
foran patienten. Det ville virke uprofessionelt”  
 
5:28 ”Tillid betyder meget. Vi er også nogle gange nogle psykologer, de har jo 
brug for nogle gange at komme ud med nogle ting, og så nytter det jo ikke 
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noget at vi går ud og siger ’når, kan du huske hende der Åse nu skal du høre’. 
Tavshedspligt er en del af tillid og det synes jeg er vigtigt”  
 
6:19 sparring ”Typisk diskutere vi det bagefter, mig og min faste makker, men 
er der noget vi ikke kan løse har vi andre vi kan spørge til råds. Andre kollegaer 
eller tillidsmanden” 

Respondent 3:  
S. T. redder 

1:60 ”Jeg elsker mit arbejde og kunne ikke forestille mig at lave noget andet”  
 
2:42 hvad kender en god st redder ”At man lytter til folk. At man gør et godt 
stykke arbejde. Folk føler sig trykke. Kan snakke med folk og hjælpe dem, det 
betyder meget”   
 
3:13 Klare mål for at du har levet på til dit ansvar ”Det fortæller min 
mavefornemmelse mig. Hvis den har det godt så har jeg gjort det godt” 
 
3:47 Bekymret for at lave fejl? ”ja, fordi man køre folk der er syge. Man kan 
godt blive i tvivl om det er akut, og altså en opgave for ambulancen, men vi har 
jo en lægen som vi kan ringe til hvis vi er i tvivl, og det gør jeg gerne en gang 
for meget end en gang for lidt.  
 
4:30 ”Tiden flyver når vi har noget at lave, og det har vi næsten hele tiden” 
 
13:22 ”Jeg synes jo at jeg har verdens bedste job. Jeg er rigtig glad for at være 
på den her station og jeg er blevet taget godt imod” 

Respondent 4:  
Ambulance 
assistent 

5:39 ”Det er en anderledes hverdag. Man ved aldrig hvad man kommer ud for, 
og det gør det jo lidt spændende. Og så gode kollegaer er jeg rigtig glad for, jeg 
ar sjove tolv timer. Og så få love at hjælpe andre og redde et liv en sjælden 
gang imellem. Det giver mig en god følelse. Det er en blanding af det hele” 
 
7:00 om målsætninger ”Man skal tilpasse sig. Der er jo ikke noget der er ens, så 
man skal også tænke åbent omkring løsning af en opgave. Der er mange 
måder at løse en opgave.  
 
7:42 om fejl ”Jo man tænker da over det, især i de der kritiske situationer, så er 
man lidt nervøs for at lave fejl.. det er jeg i hvert fald, men det gør jo også en 
mere skarp. Om ikke andet så måske ikke så meget mine fejl men lige så meget 
behandlerens fejl, for jeg som assistent skal supplere behandleren føler jeg. Så 
hvis jeg lægger mærke til en fejl siger jeg til. Det kræver et godt samarbejde” 
 
09:03 om sparring ”Jeg har et større erfaring, men behandleren har mere 
erfaring. Mens behandleren spørger, kan jeg observere og tænke over nogle 
andre ting, så vi supplerer hinanden. Bagefter kan vi sparre om hvad vi kunne 
gøre anderledes og snakke om turen, så vi begge to kan blive bedre. Man kan 
altid lære noget nyt” 
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9:49 ”Jeg har aldrig haft behov for at sparre med lederne, og jeg har heller ikke 
brudt mig så meget om det. Jeg er mest til kollegaer. Det er i hvert fald min 
måde at gøre det på. Det skyldes nok at jeg ikke så godt kunne lide min 
tidligere leder. (…) Hvis der er en jeg er fortrolig med kan jeg godt sparre med 
vedkommende”  
 

Respondent 5: 
Brandmand 

4:30 om motivation ”Sammenholdet, fællesskabet på stationen. De fleste at de 
opgaver vi laver, vi kalder dem tyndsskidsture, ligger vi bare og køre frem og 
tilbage, men de gange hvor man gøre en forskel, så er det det hele værd. Det er 
derfor man lever i det” 
 
5:57 Om diversitet “Grupperne er tilfældigt sammensat. Falck er et intern 
lukket system, så der handler om at kende nogen for at komme ind. Det ville 
være godt hvis man tænkte over der, men det gør man ikke”  
 
6:45 om åben kommunikation ”Man kan altid sparre med hinanden på 
skadestedet men  (…) når man kommer frem er situationen tilspidset, skal man 
lade være med at stille spørgsmålstegn, for man ved godt at holdlederen som 
træder ud af sprøjten har sin egen plan, og hvis man begynder at stille 
spørgsmål til den plan, så fucker man hele indsatsen op, så vi gør bare hvad vi 
bliver sagt. Når man så står og der er kommet lidt mere is på, så kan vi tale om 
det, hvis vi kan se arbejdsopgaven fra en anden side” 
 
7:37 om feedback ”Hvis der er tale om en skraldespand, så taler vi ikke om det, 
men hvis der er tale om noget større eller psykologisk, så snakker vi om det, for 
ellers bliver vi jo aldrig bedre” 

 Citater om dimensionen “Kompetencer & Udfordringer ” 
Respondent 1: 
Redder 

5:54:”Ledelsesuddannelse som kan give en udviklingsmuligheder eller noget 
der gør at man forstår en brand bedre” (…) ”Eftersom det ikke er et krav fra 
kommunen vil Falck ikke kaste penge efter det” 
 
6:32 ”Nu har vi de fine medarbejderudviklingssamtaler hvor vi fortæller hvor vi 
gerne vil hen, og så siger de at det er flot og lyder dejligt, det må vi se om vi 
kan gøre noget ved, og så kan man gå til den samme samtale næste år igen. 
Der er ikke sket en skid. (…) man giver op” ”Så bruger man tid på at fortælle 
hvad der irritere en som ledelsen rent faktisk kan gøre noget ved, ligegyldige 
ting som opvask, som ikke har noget med udvikling at gøre”  ”De to andre (red 
på holdet) har givet fuldstændigt op på at prøve at forklare nogen som helst at 
noget kan blive bedre. Det er bare som det er. Så går de og mokker i hjørnet, 
men de gør ikke rigtig noget ved det. Hvis man føler man slår i en pude, så 
giver man jo op til sidst” 
 
14:05 feedback ”Hvis man køre meget, så selv de mærkelige opgaver bliver 
standardopgaver. Så mange gange er der ikke noget at snakke om”  
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14:15 ”Da jeg var holdleder lagde jeg meget i at vi altid debriefede. De kunne 
være at folk har noget at sige om kørslen eller hvilke informationer 
vagtcentralen har givet eller whatever. Jeg synes folk skal have mulig til at 
åbne munden. Som leder skal man give plads til at folk kan sige sin mening, 
også selvom de ikke vælger at bruge den. Hvis man ikke har vænnet sig til at 
snakke om tingene, får man heller ikke gjort det den dag lokummet brander.   
 
23:00 om team ”Vi er meget sammensatte, men som mennesker er vi nok ret 
ens, vi har bare forskellig baggrund og forskellige uddannelser” 
 
26:19 Omoverensstemmelse mellem kompetencer og udfordringer ”Der er 
overensstemmelse, men man kan godt komme til kort engang imellem, men 
det er igen det der med uddannelse”    
 
26:34 nok ressourcer til at løse en opgave? ”Brand og redning… nej. Man 
mangler at ofre nogle penge på det her, og det er staten der skal vælge at sige 
at man vil ofre nogle penge på det” 
 
27:56 dig selv som arbejdsperson ”Jeg tror når man vælger at tage det her job, 
så har man også forenet sig med at det kan koste en livet. Og det har man jo 
valg at acceptere. Nogle gange ved man ikke hvad der er på den anden side af 
døren når man sparker den ind, og så må man håbe på at man overlever. (…) 
Det er den risiko man har valgt at acceptere i det job her. Man håber bare på 
at den risiko også står ens med det man kan redde. Der er jo ingen grund til at 
ofre sit liv for at redde et fjernsyn eller familiebilleder for den sagsskyld, men er 
der et barn derinde, så går man altså lidt længere og der er man bare lidt mere 
risikovillig” 
 
34:28 ”Ledere har berøringsangst med at håndtere specifikke problemer på 
stationerne” ”Mange af de ledere der sidder i dag er gamle reddere. Et eller 
andet sted i Falck burde der være en skærelinje, og når var over den, så har 
man aldrig været redder, så er man kun leder. En leder behøver ikke at kunne 
trække en bil op på et lad, du skal bare vide hvilken medarbejder der er god til 
det. Der har vi desværre for mange gamle reddere højt oppe i ledelsen” 

Respondent 2: 
Liggende 
sygetransport 

7:40 ”Jeg har fået de redskaber jeg skal bruge (…) nogle gange skal man i 
praksis have nogle andre midler i brug og så må man tage den på stedet. Så 
løser man det eller beder om assistance” 

Respondent 3:  
S. T. redder 

7:31 ”Vi er rigtig gode til at kommunikere og byde ind med forskellige ting, vi 
kan også mundhugges for vi er ikke altid enige om tingene, men jeg synes vi 
har en god balance. Jeg kan tilføje noget, eller han kan sige at hvis vi nu gør 
sådan, og så prøver vi os frem. (…) Det vigtigt at man kan tale sammen, for der 
er mange måder man kan løse en opgave på” 
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9:22 ”Jeg kunne godt tænke mig lidt mere baggrund, altså kursus. Tit ringer vi 
ind og får de der latinske ord, og dem kan vi altså ikke huske alle sammen, så 
der synes jeg nogen gang vi mangler lidt baggrundsviden”  

Respondent 4:  
Ambulance 
assistent 

11:34 “Vi er godt klædt på til de opgaver vi kommer ud til” 
 
12:51 ”Jeg vil helst tage den sikre løsning. Eksempelvis vil jeg følge en GPS 
fremfor at tage en anden vej jeg kender, eller når vi skal give medicin vil jeg 
helst være sikker, ellers får de det på hospitalet”  

Respondent 5: 
Brandmand 

9:51: ”Jeg har meget uddannelse i forhold til hvad andre har. Jeg vil altid gerne 
have mere, men det er svære at få mere uddannelse indenfor området, med 
mindre du gerne vil være holdleder”   
 
11:39: tage chancer og gøre tingene anderledes ”Ja, jeg synes det er sjovt, og 
det tror jeg også man skal være åben overfor, for man lærer utroligt meget. Vi 
har tit og ofte større brande hvor de går ad helvede til, og så må man jo prøve 
et eller andet, og kigge ud af boksen. Nogle gange virker det og andre gange 
virker det slet ikke. Det er bare vigtigt at man tager en beslutning og se om det 
virker. Man må selvfølgelig ikke tænke alt for meget ud af boksen og bestille 
udstyr udefra, men ellers må man bare prøve sig frem. Mange af os kommer 
med en håndværksmæssig baggrund, og så må vi samle noget vi tror vil virke, 
ud fra det udstyr vi har” 

 Citater om dimensionen “Frihed & arbejdspres ” 

Respondent 1: 
Redder 

12:20 ”Ja, der er rimelig faste rammer for næsten uanset hvad man kan 
komme ud for. Men man forlader jo ofte de faste rammer, for alt det vi har 
lært på skolen er rigtig fin, men virkeligheden er bare meget anderledes. Det 
kan godt være at man har lært at klippe en bil i stykker på syv forskellige 
måder, men man har ikke lært når den ligger på den ottende måde med et træ 
op af taget.(…) Så må man finde ud af hvordan man løser opgaven, og der har 
man jo lært en masse forskellige metoder, og så må man finde ud af hvordan 
man kan kombinere dem, og så forlade standarden” 
 
13: 22 ”Meget struktureret, så er det jo indsatsledern der bestemmer 
taktikken. Bestemmer hvad er egentlig målet med vi er her. Hvem er det vi vil 
redde eller hvad er det vi vil redde. Så er det holdlederne der beslutter 
teknikken. Det vil sige hvordan udføre vi det indsatslederen gerne vil have vi 
skal gøre. Og så er det brandmanden selv der tager beslutningen når han står 
der. Klipper vi højt eller lavt, eller går vi ind af højre eller venstre dør” 
 
13:40 ”Så der er egentlig meget struktureret, men det er jo også fordi der er 
gammelt militaristisk system, så derfor er der strukturer for alt.”  
 
30:02 ”Der er en del kontrol faktisk. Vi bliver jo hele tiden målt hvor lang tid en 
opgave tager. Så er der en computer der slår ud med nogle røde tal og så er 
der en leder der kigger på nogle statistikker og tager fat i en og spørger hvorfor 
det. Så et eller andet sted har man altid i baghovedet at man bliver overvåget. 
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Det betyder at man nogen gange tager en chance som ikke er nødvendigt. Men 
det er jo en forretning, folk skal tjene penge på det her”  
 
31:46 ”Jeg plejer at joke med at i min ansættelseskontrakt så står der kun hvad 
jeg skal have i løn, hvornår jeg skal møde og hvordan de fyre mig. Der står ikke 
hvad jeg skal arbejde med. Men der er ikke rigtig nogen jobbeskrivelse, der er 
jo lidt løs de opgaver der kommer. Der er rigtig rigtig mange uskrevne regler i 
Falck. Man lærer dem ved at overtræde dem, og så får man at vide at man er 
en idiot, og det burde man have gættet sig til. Der er så mange, det er helt 
vildt. De første par år brugte jeg meget tid på at lære hvordan jeg egentlig bare 
snakkede med folk. Nogle af de ting der foregik gav ingen mening for mig, og 
hvis jeg skal være helt ærlig forstår jeg det stadigvæk ikke, nu har jeg bare lært 
at agere i det.  
 

Respondent 2: 
Liggende 
sygetransport 

9:00 ”Vi har meget selvbestemmelse I og med at der er os der kommer ud (…) 
det kan jo være at vi vurdere at der det er en ambulance der skal tilkaldes, så 
på den måde er det os der bestemmer på stedet”  
 
10:00 ”Jeg synes der er rigtig god tid til tingene. Jeg kommer fra siddende 
sygetransport, og der var der tidspres. Der er stik modsat nu. Der er tid til at 
tage hånd om patienten og det vedkommende har brug for, for at kunne løse 
opgave” 
 
16:00 Stress ”Mest i starten, man vil jo gerne give et godt indtryk, og der er 
tidspres i siddende sygetransport. Man skal aflever patienten indenfor et 
bestemt tidspunkt, og der er afsat 5 minutter til at afhente patienten. Det kan 
godt nogle gange tage længere tid”  

Respondent 3:  
S. T. redder 

2:56 ”der er tid til at lytte til folk, vi har jo ikke ur på. Det synes jeg er rigtig 
godt” 
 
10:30 ”Jeg kan godt blive bekymret hvis patienten har det skidt. Så kan jeg 
godt blive lidt stresses. Så snerre jeg, men jeg mener ikke noget med det. Man 
står i en situation hvor tingene skal gå hurtigt, og det skal bare være i orden” 
 
11:09 ”Vi har meget selvbestemmelse. Vi får turen ind på en skærm, og så 
bestemmer vi selv. Så længe vi gør det på en god måde, så høre vi ikke noget” 

Respondent 4:  
Ambulanceassi
stent  

16:36 ”Tidspresset påvirker mig på den måde at jeg gør alting klar, så vi ikke 
skal bruge tid på det senere. Det gælder både når det er akut og når det ikke 
akut” 
 
19:44 ”Nogle gange gør vi det helt store ud af en situation fordi der er nogle 
retningslinjer, så hvis patienten siger at de har ondt, selvom vi kan se at der 
ikke er sket noget, så er vi nødt til at skære hele bilen op. Men der er ikke så 
meget at gøre ved det” 
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Respondent 5: 
Brandmand 

13:29 ”Der er som sådan ikke så meget kontrol. En holdleders vigtigste opgave 
er mandskabets sikkerhed. Han siger hvad vi skal gøre, og så kan vi ofte selv 
bestemme hvordan vi løser opgaven” 
 
14:52 om tidspres ”Ved store ulykker der er vi altid i underskud fra vi står ud af 
bilen, så der er vi under et tidspres, men vi lærer også at vi kan ikke gøre der 
hurtigere end vi kan” 

 Citater om udvikling af arbejdsprocedurer og -udstyr 
Respondent 1: 
Redder 

36:27 åben eller lukke overfor nye ideer? ”Lukket. Af alle de køretøjer jeg har 
haft fat i og skulle bruge har jeg kun fået love til at påvirke et. Jeg fik lov at 
snakke med stationslederen om hvordan man kunne bygge det her. Han var 
faktisk meget positiv og han brugte nogle af mine ideer, men der var andre 
hvor det overhovedet ikke gav mening for mig at han skovlede dem til side, 
men det var nok et pengespørgsmål. Men jeg synes helt klart lukket desværre” 
 
37:37 ”Udvikling af arbejdsredskaber og arbejdsprocesser har en enorm 
betydning. Det er supervigtigt at spørge ind til hvad vi ønsker, om det gælder 
bygning af køretøjer, indretning af stationen eller strukturere vores 
overenskomst (…) Jeg synes dialogen forsvinder”  
 
39:45 Om beslutningsprocesser ”Der er nogen der beslutter sig for at vi skal 
noget nyt, om det så er kommunen eller der er Falck, så går man ned og 
spørger redderne hvordan de synes man skulle gør, og så tager de svarene og 
smider dem ud i skraldespanden, og så laver de det de synes er rigtig. Det er i 
hvert fald min oplevelse. Når der så bliver præsenteret noget, ligner det slet 
ikke de vi har bedt om”   

Respondent 2: 
Liggende 
sygetransport 

11:00 ”Det har en stor betydning. Båren er blevet meget bedre, og det er 
genialt. Man spare en masse løft og sparer ryggen” 
 
12:13 ”Jeg har ingen fornemmelse af hvordan organisationen er skruet 
sammen med hensyn til udvikling, om der sidder et udviklerteam aner jeg ikke”  

Respondent 3:  
S. T. redder 

12:34 Adspurgt om udvikling af arbejdsprocedurer og –udstyr ”Vi høre ikke så 
meget. Jeg vil bare gerne have at vi har det vi skal bruge” 

Respondent 4:  
Ambulance 
assistant 

14:46 ”Det udstyr vi har er ret avanceret, og det hjælper os da helt klart. 
Sammenlignet med de historier jeg har hørt fra tidligere, så er vi nu meget 
mere kompetente. Det gør også at der er mere vi skal sætte os ind i, men det 
gør der også nemmere” 
 
15:23 ”Vi kan komme med vores input og vi kan klage over ting som er dårlige 
og komme med ideer til hvad der mangler. Vi henvender og til ambulancefaglig 
leder, og så går han videre med det. Jeg ved ikke om der bliver gjort noget ved 
det, men jeg synes generelt at det fungerer det vi har” 

Respondent 5: 
Brandmand 

16:49 ”Arbejdsudstyret og materiel betyder utroligt meget. At man har noget 
godt og funktionelt. Man kan have nok så meget viden og erfaring, men hvis 
man ikke har udstyret, så kan det være fuldstændigt ligegyldigt” 
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17:51 hvad ville du gøre hvis du fik en ide? ”Det kommer an på situationen. 
Hvis der er en hændelse man ved man vil opleve igen, så ville jeg sige det til 
holdlederen, men andre gange kommer man ud i en situation der er så specifik 
at den vil man aldrig nogensinde møde igen”  

 


